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ΚΡ ΒΕ ΑΘ, 

---«.-- - 

ΤῊΕ ἰεχί οἵ {ῃ15 εὐϊοη (πο Πᾶ5 ὈΘθη στον 

ΕΧΡαΓραίθα) 15 θαβεα οἡ {π86 ἜΠΕΑ σοπβογναίϊγε ἀπά 

ἘΠΊ ΠΘΠΕΥ 56 5106 ἰεχὲ οὗ Ἰθετὶ (Τεῦθηεσ, τ889), τ μοϑε 

Ποΐα5 45 450 ἴῃοβε οἵ Βγειτθ δ ἢ 1 Πᾶνε [οπ Πα 85 ἃ τὰ]α 

βυρσαβίινα Δηα Περι]. ῬὍΠε τεςεηΐ ἰοχέ οὗ ϑοῃεηκ] Πᾶ5 

Αἶ5ο θββη σοπβι]εά, ΔΙ ΠΟΙΡῊ 1 Πᾶνα σε! ἄοπι ἐποιρῆς [ἰ 

ἀαβίγα]8 ἕο [Ὁ] Ὠΐτη ἴπ ἔΠο56 σοπ]δοΐαγαὶ οτηθ πἀδίοηβ 

οὗ {πΠ6 ἰδχί ἴο Ι ἢ τηοάξγη ΧΕΠορμοπίεδη βαϊζοῦβ ἅτῈ 50 

δααϊοίεα. 1 δάμπεγε ἴο {π6 νἱεν ἘΧΡΓΕβϑθα 1 ΤΥ δαϊοη 

οὗ [86 Απαθαβῖβ, ΒΟΟΚ 1 ((Ἰαγεπάοῃ Ργεβϑ, Ργδίβοϑ, ρΡ. νυ), 

τμαΐ “πο ἢ Ἰεδγηϊηρ ἃ Πα ἸΠΡΘΠΙΠΥ Πᾶ5 ὈΘΘΠ 566 55}0 

ΕΧρεηαεά ὈΥ 5. ΠΟ δΓ5 ἴῃ 8 αἰτειηρὶ ἴο ἔογοβ Χθπορῃοη 5 

Ἰαηρτασα ἰπίο σΟΠΙΟΙΓΏΥ ὙΠ ἃ ΒΠρροβεα βίαπαδγα οὗ 

ΑἸ ΟΙ5ΠῚ, ΟΥ ἴπ ΟἾΠΕΥ νγαυ5 ἴο ᾿ΡΙΟνῈ ΟἹ ἢ15 ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙ]Υ͂ 

ἱπαοουταῖς ὅτι 511] ΡΕγίδουΥ 1π|6]Π5 1016. ΤΠ ΠΠΕΙ οὗ δχ- 

ῬΓΕββίοη. Απά [ἢ 1 15 ἃ απδϑιοπδθ!ε ππάεγίακίηρ ἴο 

σοττθοῖ ἴΠ 6586 βιρροβεα οπια {165 ΟΥ ᾿ΠϑΟσΌγαο 65 οὗ ἰδη- 

δύδρα [ἴῃ ἃ 51Π1016 ΠδΥγαῖνα 5ῸῈΟἢ 85 ἴπΠῈ ΑΠπαθαβίβ, [ἴ 15 

Π ΤΗΥ͂ ΥἹΕΥ ΡΕΓΘΟΙΥ ΠΟΡΕΙ655 ἴῃ ἃ πΊογα δυϑβίγαοίς δηά 

ΤΠ ΘΟΓΘΕΙΟ8] σου Κ 5ῈΟΉ 85 {πΠῸὸ Με οσ 114. Τί 15 ΡΟβϑ1016 

τῃδΐ 5οπα ρογίοηβ οὗ [6 ΟΥΚ δ5 γα πᾶνε ἴΐ, Ἔβρεοία! 

1η {Π6 ἰαΐεσ θοο5, ἃγεὲ ποῖ Χεθορ ΠΟ "8 αἵ ἃ]} ; 11 15 08 }}Ὁ 

ἃ 2 



ϊν ὈΡΕΖΑΦ(ΦΕ. 

ΡΟΒ51016 {παΐ γα Ῥοβ5655 νδγίοιιβ ΓΟ ΠΡ ἢ ἀταί5 Ότη Χοπο- 

ΡῬΠΟοΠ᾿5 Παπα οὗ {Π6 βαπηα αἰβοιιββίοηβ. Βαΐ τη [Π6 ἀΌΒΘΠΟΘ 

οὗ δΔῃΥ Κπον]θᾶσε οὗ [Π6 οἰτουτηβίδηοθβ οἵ ΧἜΠΟΡΠΟΠ 5 

Ρτθρασγαθοη οὐ ΡΠ] οδίοη οὗ [Π6 σγουϊς ̓, ἴς βεθιηβ Ὀεϑί ἴὸ 

τα Κα {Π6 τεχί ἃ5 ψὰ Πηά [ἴ ἔοσ ψῃδΐ 1[ἰ 15 ψουίῃ. 

ὙΠ οσονοῖ, ἐμεγείοσθ, [Π6 ἰθχὶ δ5 δἰζθοίθα Ὀγ {ΠῈ Βεβϑί 

ΜΕ. ενίάβμοθ ἀνδί]α Ὁ]6. 15 ΓΘαΒΟΉΔΌΪΥ ᾿πτ6]ΠΡ10]6, 1 Πᾶνα 

ΔΟΠοτΊθά ἴο ἴτ ; ἴῃ {Π6 ἔδνν σαᾶϑ85 ΏΘΓΘ σἤδηρα Πα5 ὈΘΘη 

ΔΌΒΟΙΠΓΕΙΥ Προθβϑασυ, 1 Πανα δἀορίεα [Π6 ομαησα {παῖ 

ΘΕΘΠΊΕΩ͂ (Π6 ᾿ξαβὲ νἱοϊθπί; Πεα πογάβ Πα ἴο θὲ εχ- 

οἸαα64, 1 Πᾶνα σϑηθσα ! ]ν ρΡγείειγεα Ἔχοϊδίοη ἴο Ὀταοκοίίηρ. 

Τιβδγεπηοθβ οἵ τεδαϊηρ αν Οσσδβί ΠΑ ΠΥ ὈΘΘη ταίεσγθα 

ἴο π΄ {πΠ6 ποίθ5, θαΐ [Ὠσουρῃουξ 1 Πανε ἱκαρί ἴῃ νίθνν ἴΠ6 

ὉΠ οὗ [Π6 ψοΥΚ 85 ἃ ὈοοΪς [ὉΥ 59 ΠοοἹ5. 

Ιπ [ῃ6 ρτδραζαίίοη οἵ {π6Ὸ Ἰηϊτοάποιίοη 1 Πᾶνε, οἵ 

ΘσΟΙ56, σΟΠ ΒΕ] 66 Δη6, 1 ΠΟΡΕ, ργοπίθα Ὀγ {με ψοῦκβ οἵ 

Τονεῖῖ, ΖΕ] θυ, ατοίβ, ἀπα οἴμουθ. 1 οὐα ΤππΠΟἢ αἶθο ἴο 

1η6 Ἰεοίπγεβ ἁηα ῬΘΥΒΟθδ] ᾿πϑίγποίίοη οὗ τὴ Ποποιγοα 

{πρηα δηᾶ ταἴοσ, {με ἰαΐα Ῥσγοίρδββϑοσ Τ. Η. αἀτεθη. Βιυΐ 

ΤΟΥ ΡῬΑΙΓΟΏΪΑΥΥ [πᾳ [ῃ6 αἰἸδβουββϑίοη οὗ 5860 ἢ {Π6Π]65 ἃ5 

τῆς ΙἀΘ πεν οἵ ν᾿τίπμα ἀπά Κπον]εάρο, οὗ {πΠ6 Πρῃς ΠΟ 

1Π6 τί σαϑί ΠΡΟῚ ΤηΟΓΑ] απ Θϑιοη5, απ οὗ “Πρ ἀπά 

ὉΠῸΙΠΙῊρ οἴη, 1 Βᾶνα θδεη δα ἴο ἰτϑὰξ {πῸ βαθῆθος ἴῃ 

5ΟΙῚ6 ἄδρτεο τομῇ δὴ ἱπάεροπαρηίΐζ ροϊπηί οὗ νἱονν. 

1]. ΜΑΒΒΗΑΤΙ͂Ι., 

1 ἘῸΓ ἃ οὐ [1οἰϑπὶ οὗ (οι 5 [πθοσν (ου. Ζ6εί. 662 546.) {μα τῃς 

ὍΟΙΚ νγὰβ Ὑυτςς}6Π ἴῃ ΔησνΥΕσ ἴο ἃ τῃεϊοτίοαὶ αἰΐαοϊς οα ϑοοσζαῖθβ αἰζεσ 

815. ἀβαίῃ ὈΚ « οεγίαϊπ Ῥοϊγογαίθβ, βεα Ηατίμηδηη, “ἡ παϊθεία Χορο- 

2Λλογιέεα, 1το4 5η64. 



ΕΟΝΤΕΝΈΊΤΘ. 
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Θοο͵γαίοβ δπα ἢἰς Τίπιθ.. Ἂ 

Ῥεβοπδὶ Ηϊβίοτυ οὗ ϑοοῖαδίεβ. 

. Βοο,αῖίεβ {πΠ6 ΤΟΥΕΔΠΊΕΥ 

. Βοοτγαίεβ {πε (ΖΕ πὶ 

. Βοογαίεβ {πε Εσϊεπα 

. δι ἀπά ϑοθρίιοῖβπη 

. Νιῆαε 15 Κπον]εῖσε 

. ΤΠς Μείμοᾶ οἵ ϑοοτγαίεβ 

. ΜΠ Πρ ἀπά {}πνν}ΠΠΠ|Ππρ’ 51η 

. Βοοταδίεβ ἃ " ΝΥ ΠΠῚπρ Θἰππογ᾽. 

,. Ἐεϊδίίομβ οἵ νΙτίπα ἴο [ἂν ἀπα {Π|{Υ. 

ἣ ϑοοταΐεβ 1Π6 Οπεβίϊοποσ - 

. Ὀπρορπίατγυ οὗ ϑοογαίεβ 

. 1ὙΠΑ] δηᾶ Εχβοπίοη οἵ ϑοογαΐεβ 

. Χεποόρμοη [ῃς Βίορταρμοσ οὗ ϑοοσαίεβ... 
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ἘΝΤ ΚΘΌΌΣΤΙΟΝ, 

Ι. ΘΟΟΒΑΤΕΒ ΑΝῸ ΗΙ5 ΤΙΜΕ. 

ΘΟΟΘΒΑΤΕΒ νγὰ5 ἃ πδίϊνε οὗ {Π6 ᾿τηρευῖδὶ οἰΐγ οὗ Αἴμεηβ. Ηδ 
γγὰ5 Ῥούῃ ΠΕ ΑἰΠθη5 νγὰβ δ {πε Πεδά οὗ {πε στεδί ἀείξηβινε 

Ιεασιια οἵ Π ε]οβ, ἑοσπηεα οσ {Π6 διΐατα ἀδίεηςε οἵ Ηε]]α5, 

αἴξζου [Π6 ἤπα] τεραϊβε οἵ {πε στεαΐὲ Ῥεγϑβίδῃ ᾿ἰηναϑίοη. Βεη 

Π6 νγὰβ θοσῃ Ῥευῖο]65 νγὰ5 1ι5ἰ Υἱβίησ ᾿ηΐο ΡΟΕΥ ; Π15 νοῦ 

νγὰ5 σοῃπίε ρου σΥ ΜΠ ΑΘβο νυ ]ι5, ἀπ Π15 τη Ποοά ψ ἢ 

1Πδὲ στεαΐ ἀγαπηβεϊβοβ σΤῖν 815 Δη 4 5 σσαββοῦβ ΘΟΡΏΟΟΙΕ5 δπά 

ΕπτρΙ 465, ἢ Ατὐιϑίορμδηθβ {ΠπῈ σοπηθάϊδη, ἢ ΡΗΙΑΪα5 

1ῃ6 βευρίοσῦ, [ςπι5, (]]Π1ογαῖεβ απ Μπαβίοϊαβ {ΠῸ ἀτοῃι- 

ἰεςοΐβ, Ροϊγσποίαβ {ΠῸ ραϊηίεσ, Απαχάροῦαβ ἴΠ6 ΡὨ]ΠΟΞΟΡΠΕΘΥ, 

Ρτοίασοταβ, Ηεγοάοίιβ, Τμπον ἀϊ 465, ἀπ ἃ μοϑί οὗ οἴμεσ Ὀτ1]- 

Παπὲ ᾿πίθ]εοῖβΌ δ δὲν Αἴπεηβ σον ἴο ΡῈ ἴῃς εγε οἵ 

ατεεςα, [Π6 τεβοτέ οὗ 411] {πΠῸ6 ᾿ἰπίε]εοξ ἀπ Ἂπίεγργιβα οὗ {πῸ 

γγαϑίεσῃ νου, δηα 845 {ῃε6 ἔπιϊξ δηά ϑυγροὶ οὗ 15 ῥτε- 

Ἐπηπθποα ἢ6 ῬΕΠΕΙα ἴὲ τῖβε ἱπίο δῃ δυο θοίιγαϊ βρίεπάουτ 

ὈΠΕΘ.Δ]]6α ἴῃ {ΠπῸ νου] 5 Ἠϊβίουυ Ὀεΐοσγε οὐ βίῆςαθε. Ηε ϑ88νν 

1πΠ6 Ἐτεομβίμεαμη, {πῈ Ῥτόρυίαθα, {πΠῈὶ Ῥαγίπεποη ετγεοίεα οἡ 

1ῃ6 ΑὐοΙΌΡΟΙΙ5, δηά ἰονετησ ΠΙΡῊ δπϊαβί {Ππαπὶ {πε στεαΐ 

βίδίαθ οὗ ΑΊπεηα ῬΥΟΤΊΘΟΠΟΒ, Αυ Ἰ5Ε 1 α ΠΥ ει θοάγιηρ ΑἸΠεηΐδη 

τυ] 50ΠῚ Δ ηα ΡοννΕυ. 

ΤΠ 16 οὗ {πῃ οἰ]Ζεη5 ἴῃ Αἰἴπθηβ νὰ5, ΡΥ ΘΑ ΌΪΥ ἄνεῃ 
τῆοτα ἔπδη ἴῃ οἴμεσ ατεεῖκ οἰΠ165, ἃ πὸ ἴῃ {ΠῸ βίγεοῖβ δηά [ἢ 

ἘΠΕ Ορεῃ αἷγσ. Ὅδε οἰ!τηδία 15 οπα οὗ {Π6 τηοϑβί ἑανουγεά ἴῃ [Πς 

ψνοΥ!ά, {ΠῸ 5Κ165 δἀῦε δἰτηοβέ ρεγρείι] Ό]π6, [Ππ δἱγ οἰθασ δηά 

ἐχΒΠαγαίησ. ἘΠυΤΙΡΙ 465, ἴῃ ἢ15 ἔα πΊοῖ5 σΠ ΟΥΑΙ] οὐδ ἴῃ ρταῖβε οὗ 

Αἴμεηβ (Μεάεξα δ24 544.), Ξρεβκβ {Π5 ροεί!οα}ν οὗ {πε Π||6 

οὗ ΠΕῚ οἰ ΖΘ η5 : “ ΗΔΡΡΥ ἴτοπι οὗ οἱά ψεσε Εσγεομίμειιϑ᾽ 5005, 



ΝΠ ΤΥΤΔΟΡΟΟΤΊΙΟΝ, 

σμΠάτρη {πΠαὺ οὗ [Π6 Ὀ]εββεα σοάβ; [ῸΓ {πον ρςκεά {ΠῸ ἔδτ- 

[της ἔπι οὗ νΊβάοτῃ τόση ΠΟΥ νἹγρίη δηα πητγαναρεά ρ]αΐηβ, 85 
1Πε1Ὶ ἔξεί στοὰ δι ηΠΠν πη 6Υ μεσ ὈτΙρηΐ δείμεσεαὶ σκΥ. ὙΠΟ 

οὗ ο]ά, {πεν {6}} 5, ἀ14 γε!ον- Παϊσεὰ Ἡδιτηοηῖα σῖνε ὈΙστίῃ ἴο 

1Π6 πῖπε Μυβεβ ψῆο Παυηΐ Ῥίετία, δηᾶ {πεῸ πεεη οὗ ἴονε 

ατιηκίησ ἄεερ ἀγδαρῃς5 ἔγομῃ ἔτ - νης (ΕΡ ἢ] 55115᾽ βίγθδτη5, 

Ῥτδαί με ονεσ ἴΠ6 ἰαπα πη114 βυνεει γ-Ὀ]οννησ ὈΓΕΕΖΕΒ ἢ ἩνΏ116 

ΕΥΕΥ ἴῃ ΠΕΙ ΠΔ1Γ 586 ἔν ]η65 {Π6 τασταηΐ ννσεδίῃ οὗ τοβϑβ, δηά 

βεηᾶς {πε σαρ[5 ἴο 511 ἴὴ [Π6 δϑϑβϑεββοῦϑβ᾽ βεδί ἴο ΝΥ Ἰβάοιη. 

Απιοησ {ΠῸ οὨϊεῖ ρΙαςεβ οὗ τεβοσί ἴοσ {Π15 ρ᾽εαβασε-] ονίησ, 

δηα γεῖ ατί- δηα νιβάομ-Ἰονηνσ ΡΕΟΡΙΕ, ννεσα [86 Οἰγηεγασία, 

1Πε 77αγζεί-2έαεε, απὰ ἴῃς 7 εαΐγο. ὙΠΕ ἱπηροτίδηςε οὗ {μα 

ἢγϑί οἔζπμεβε, στγεαΐ ἴῃ Ἔνεσυ σεπαϊης ατξεκ οἰτγ, νγὰ5 5ρεοΐδ ν 

στεδῖ δ Αἴ Πεηβ, θεοδῖιβε Πεσα αθονα 81] νγὰβ ρῃγϑίςδὶ ρεγίεο- 

τοη ργαϊβεά δηά σ]ογιῆθά. Τὸ {πε ουΠναῖεα Αἰμεηίδη ἰαϑία 

ἃ θαδαςπ} γοῦῃ, ργαοίϑίησ 15 βροτίβ ἔτΈεἰν δηα πακεαϊν ἴῃ 

1[Π6 βυῃβῆϊηα, τνγὰ5 {ΠῈῸ τηοϑί ΠΟΌΪῈ {πϊὴρσ ἴῃ πδίασα. Ηδξπησα 

ποῖ ΟὨΪΥ ἀϊά {Π6 γουτῃ8 τεϑοσί ἴο {Π6 β ὙΠ 4518 ἴου τεοσγεδίϊοη, 

Ῥαΐ ΟἸΑΕΥ ΡΕΙΒΟΩ5 450 ἰοὺ ἄδσῃς. [ ννὰϑ8 ἴῃ ἔαςΐ ἀεειηεά 

ΔῊ Εβϑεηῖ14] ρατὶ οὗ {Π6 συτηπδβίαμη ἰο Πᾶνε τοννβ οὗ βεδίβ 

τουηα [ἢτεα δ᾽άδϑ οὗ {Π6 Ἔποϊοβυσζα, “1ἢ ΠΟ Ή,, ἃ5 ΝΊΓαν]α5 

Ραΐ5. 1ἴ, “ῬΕΠΟΟΡΠοΥ5, τμεϊοσιοῖδηβ Πα οἴπευ ϑἰπάϊοιβ ρασ- 

50Π5 ΤΠΔΥ 6 4016 ἴο σοηνεῖβα. 

Τῆς “ρογα, οὐ τρδυϊκεῖ- ρΙαοα, νγᾶθ τα ἢ τῆοτε ἔπδη ἃ 

ΒΙΤΊΡΙ6 54Ό8Γ6 ΤΟΥ [Π6 Δ5βειθ ]Π]ησ οὗ {πε οἰξΖεηβΒ. [{ νγᾶβ 

ΤΑΊ ΠΕΥ δῇ εχίεηϑβινα αἰϊἰϑίσιοί, νΊ ἢ 115 βίγεείβ5 5ῃδαεα Ὀγ ρΙδπε- 

665, Δη4 δάἀογηβα ἤεσα δηά ἔπεσα ΨΊΠ [ΕΙΏΡ]65, θαῖῃ5, απὰ 

ΟΠΕΥΙ ΡΌΡΠς ὈυμπΠάϊησβ, ἢ Ὀοοΐῃβ δηᾶ 5Πορ5 Ὀεΐνεβῃ. 

Ηεῖε ΟΥ ὑπάδγ σο]οπηδάεβ οὗ τηδγΌ]6, {πὸ ΠοΪῈ ον οὗ 

οἸτΖεηβ δηα βίδηρσειϑ να5 ψοηΐ οὗ ἃ ἰοσεποοη ἴο σοηρτερσδαΐα 

ΤΟΥ Ὀυβίη655 δηά [ου ρίεαβυσαε. ὙΠε Ῥδγρεῦβ᾽, ἴΠ6 ρΡεγίασηοτϑθ᾽, 

{πΠ6 ἀυδοῖκϑβ᾽, {Π6 501 Π|5᾽, {Π6 58. Δ] 6 5᾽ 5Π0Ρ5, 85 ΜῈ}} δ5 ἴΠ8 

Ρδίηΐεῦϑ᾽ δηαᾶ ϑου]ρίοσϑθ᾽ βίθαϊοβ, γεσα τηδην οὗ Ππεπὶ τεοοσ- 

ΠΕ Δη4 {ἈΠΔ]Π1ΔΥ Ἰοσηρεβ, δηα ανεύυννῃεσα οηρα5 νασροά 

ῬΌΒΙν, δηα ννῖῖ5 νεσε ΡΟ 5ηθα ὈῪ Καεὴ βησοσπηΐαγ. 

ΤΠ 7 εαΐ7γε α͵50 ἢ 115 στεαΐῖ ὄχρϑηβα οὗ ἰειτασβά βϑδαΐβ 
ΟΥ̓ ΤΊΔΙΌ]6, ἢ ῬΠΙΟ 5οπη6 30,ΟΟῸ ΟἸζΙΖεη5 δηα βγη Ρ 5 δ5- 



»}ῬΕΚΟΘΟΛΑ2 ΑΠΒΤΌΚΥ ΟΣ 5ΟΟΚΑΤΕ.", ΙΧ 

ΒΘ] δὲ {με στεαΐ Τιοηγϑίας ἔαϑίϊναὶβ, ἴο νίθνν [του σἢ 

1πεῸ Ιοηρσ Ξ5ρτίηρ ἄδγϑ {πε ἱγασεάϊεβ δῃηα σοπηβάϊεϑ οὗ {Π6 γ8δ7, 

ἀἸβοιθ5 {ΠΕῚΓ ΠΊΕΙ 5 δηα ανναγά [Πε ὈΥΪΖΕ5,--[ἢ]5 8150 νγᾶ8 ἃ 

στεδί σεηΐίσε οὗ {Π6 βαρεσ εἰνὶς [6 οὗ Αἴμεηβ. Α5 {πεν νἱεννεά 

1Π6 πηονὶηρ 566 Πη65 οὗ σοῃίθπαϊησ ρα ββ!0η5, οὗ ὉΠ ΚΙΠΑΪΥ 465- 

Εἶν, πα βίεσγῃ γεϑίτ Βα ΓΙΟΠ ἔΟΥ ὈτΌΚΕΘη ἰαννβ, [Π6 ΠΟΤᾺ] βθηϑβὶ- 

ΗΠῈ5. οὗ [Π6 Ῥεορὶβ νεῦσε τνναιτηβά δηά απϊοκεπβά, 50 {μδΐ 

ἴῃ ἴῃς ἀγαπᾶ οὗ Αθβοῦυ]ιβ δηα ΠΙ5 βισσεββϑοῦβ, ΜῈ ΟΔ 566, 

85 ἴῃ ἃ ΤὨΙΠΤΟΥ͂, [Π6 ἡ ΠΟ]Ὲ Ῥτόσαβ5 οὗ ἀδνεϊορμηεπί, τοπὶ οἷά 

{Υδ 04] ΒΕ Ιεΐβ [Πτουρὴ ἀουδθί ἴο ἄθαρεσ δηα ΜΊΩΘΥ νῖενϑ 

οὗ (οά δπὰ ἀπίν δηα τὶσῃςθοι5η 685. 

Οὗ 811 {Π15 ᾿πΐβηβε δηά νἱνα εχϊβίεησθ, σοησθηϊσγαίθα 845 ἴἴ 

νγὰ5 ψΊΓΠΙη [Π6 ὩδΥΤονν {ΠΠπ|115 οὗ {Π6 νν8}15. οὗ Αἰ θη δηά {πΠῸ 

Ῥίγβϑειιβ, ϑοογδαίεβ νν85, ἴῃ ἃ νγᾶυ, ἃ ρετέεςξ ἴγρε δῃηά Ἔχρτγεβ- 

βϑίοῃ. Ηε νὰβ Ῥοσῃ ἴῃ 1ἴἴ, με ᾿ινεά δηά στεν ἴῃ ἴΐ, μα ἀϊεά δ 

1αϑὲ ἃ νἱοί! πὴ ἴο 11. Ἀπά 50 ΨΠΟΙ]Υ τννᾶβ Πα ρατέ δηά ρδζτςεὶ οὗ 

{Π15 16, 50 σοπηρ] ἴεν αϊα 1 ΔΌΞΟΓΙΌ 1 ποῖ ϑβϑαί ϑέγ μ15 πδίασα, 

{παΐ, ἃ5 νὰ ἀγὲ [Ὁ], με Ππενεὺ οὔςβ ἰεξ {Π6 οἸἵγ 411 15 Πέδ Ιοηρ, 

εχοερέ οἡ ἴἢτεα οσοδϑβίοη5 ἴο 40 ΠΕΙ 5ΕΈΥΎν]ςΕ ἃ5 ἃ 50] |6υ. 

11. ῬΕΒΒΟΝΑΙ, ΗΙΞΤΟΒΥ ΟΕ ΘΟΟΒΑΤΕΒ. 

Ιῃ 4 [πὸ 50 Πα ἢ σΈπεῦα] ᾿ηίεσεϑέ 85 νγὰβ {παΐ οὗ 

Θοογδίαβ, ΡΕΊΒΟΠΔ] ανεηΐβ ἴῃ {ΠῈ ΟΥΑΙ ΠΔΤΎ 56 η56 816 παίαγα 

οὗ θυΐ ΤλϊΠΟΥ ᾿πηροτίδηςαθ. ὅγε Κπον {πῸ ἀαδίε οὗ μῖ5. ἀξαίῃ 

ἴο Βανε Ὀδεῆ 399 Β.6.; 8η4 45 811 {πΠ6 δοσοιηΐβ ἄστεα {παῖ 

ΠΕ νγὰ5 ἴπεῃ βενεηΐυ γεδῦβ Οἱ ά, ΟΥ̓ ἃ {π||6 τῆοτθ, {π6 ἀδίε οὗ 

815 Ὀισίῃ 15 δβοοσίδ πε τὸ πᾶνε Ὀθεη ποῖ ἰαΐεσ Πδη 469. ὅγε 

Δ1Ε ἰο]α {Πδΐ Π15 [δῖμευ, ὑοβε Π8Π16 νγὰἃ58 ΘΟΡἢῃ ΤΟ Ι5ς 15, νγὰ5 ἃ 

5Ου!ρίου, ρα μαΡ5 οἣς οὗ {π6 τηυ]τααε οὗ 1655 αἰ σε Πρ 564 

ατὐιϑίβ ΠῸ Του Εἰ ρ] ουτηθηΐ ἴῃ σοηπθοίίοη ΜΙ [Π6 στεδΐ 

ΔΙΟΠΙτδοΐα 8] ννοσΚ5 οὗ {Π6 {ππ6. Ηΐβ5 πηοΐμεσ, ΡῬμαεηδσγεία ὈῪ 

ὨΔΙΊΘ, 4150 μά ἃ ρτοΐεββίοῃ, ἰπαΐ οὗ ἃ πηϊάνθ δε τηδῦ 

Ῥτέβατηα {Πδΐ ΠΕ Ὺ εσα ΡΟΟσ, δηα σου] «ῇοτά Ὀὺΐ Π|{|6 ἴῃ {Π6 

να οὗ εἀὐποδίϊοη ἴο {ΠΕ 5οη, θεγομα ννπδίὶ Αἰ Πθη5 [ἰ5ε]  δηά 

Π15 (δι Πετβ βίμαϊο σου] σῖνε μῖπη. ΡΙαῖο (Ζαεῖλες, 186) τερτα- 



Χ ΤΑ ΖΑΚΟΡΟΟΤΖΊΙΟΜ. 

βϑηΐβ ΠΙΠΔ 85 βαυίησ, "Α5 [ὉΓ τυ ϑε], 1 8Π1} πε ἴο σοηΐεϑϑ {Ππδέ 

Πᾶνα παϑνεῖ Πδά ἃ ἰθδοῃεῦ; δ Ποῦ 1 Πᾶνα αἰνναῦϑ8, [ΤῸΠῚ 

ΤῊΥ͂ Θδυ!εϑί γουίῃ, ἀδϑισεά ἴο πᾶνε οπα. Βαΐ 1 8δπὶ ἴοο ῬΟΟΥ 

ἴο ΡᾶγῪ {πε ἔξεβ. Ῥεσύῆδρβ Π15 οὐγὴ αἰ Πα] 165. ἴῃ {Π15 γᾶν 

Βεϊρεά ἴο πιδῖκε ΗΪπὶ 50 ἤετοε δἰξεγννατάβ ασαϊπϑδὲ ἔποβα ΨῈῸ 

ἸΟΟΚ ΡΥ ἴοσ ἰεδοῃίηρ. ΕῸΥ ΒΙΠη56]{, ἃ5 Πα ϑαὺβ5 εἰβενῃεζα, 

ΒΕ “σβοβε ρονεσίυ, ἴο Ὀες ΟΠ ἃ απ 6 ϑτ ΟΠ ΕΓ οὗ πηεη.ἢ 

ἩδΙ 4} του δηα πησοσίῃ ἴῃ ουϊννατά ἀρρεάζδηςε, {κὸ 

ἃ ΝΕΥΥ 5116 Πη05 ἴῃ ίδοα, ἢ ΠΙ5. “5 ηὰὉ ποβε δηα φΌρϑ]ε ευεβ, 

ενεξῃ 15 βίγδσ η 6855 οὗ ἀβρεοΐ τηδικαα Π]ΠῚ 85 8 Ἐχοθρίϊοηδὶ 

τῇδ. ὅδε δε ἰο]ά, δηά 1ἴ 15 ρΡγσόθδ0]6 εῃουρῃ, ἰμαΐ Πα στεν 

ὉΡ ἴῃ Π15 [ Πα υ᾽5 ΟΥΚΒΠΟΡ, δηά Ἰεαγηθα Π15 ατί. Βα Πα σδῃ 

Βαγάϊν πᾶνε Ὀεεῇ ἃ νεῖν ἀΠσεηΐ ΟΥ 5ίεδαν Δρρσεπίῖςα ; 15 

ἴππε Βοη6 νγὰ5 ποῖ ἴῇ οὔθ ΨΟΥΚΒΒΟΡ, Ὀαΐ [ἢ 811 [Π6 ννουκβῆορ5 

οὗ Αἴμδθηβ, δῃά ἴῃ ΠΕῚΓ ίγεεῖβ, δηά Ἰιβίεηϊηρ ἴο ΠΕσ στεδΐ 

ογδίοῦβ, ῬεῦῖοῈ5 Δη4 οἴπευβ, ΟΥ̓ ὨΙΠΊ56 1 δαροτὶν δι κιησ δηά 

ααεϑειοηϊηρ, δηα Πϑδτηρ {Π6 Τεαβϑοηϊηρδ οὗ οἴμεῖβ ; Π6 ννᾶβ 

“Κρεβῆ δ5 ἃ ϑραγίδη ποιπηά ᾿ 1ὴ [ο]ονίηρ 8Δῃ δσαπηδηΐ ; ἴῃ ΠΙ5 

γουτῃ “της ἢ πο ]]π64 ἴο τεσαγά {Π6 ορίηἸοη5 οὗ οἵποσϑβ. 

Οἡ τεδοβίηρ ΤΠ ΔΏΠΟΟά Πα ἴοοκ ραϑτσγί, 85 ννὰβ Π15 ἀἴγ, ἴῃ [ῃ8 

ΤῊ Πατν 5εσνῖςα οὗ ῃ15 σουηΐγυ, δηα ἴῃ {Π6 ἢε]ά 845 1ὴ {πε ον 

6 νν»ὰβ βϑίγδησεὶυ ἀἸβι ρ 56 4 Διηοηρσ ΠΙ5 ε]]ονν5. Πυτσίησ 

1Π6 σαπηραῖσηῃ ἴῃ ΤὭταςε (Β.6. 432) ψε αὔα ἰοἹά (Ρ]δίο, .5.γ)77- 

2ο»ζηεηι, 210) [Παΐ 1 ἃ {{π|6 οὗ ὈΠΙΕΥ ἔτοϑί, νυν ἢ1]]6 Π15 ξε]]ονν- 

50] 165 ὑνεσα ΥΑΡΡΕα ἴῃ νγΎτῇ οΟοτΠΙηρ δηα {Πε1Γ εεΐ εποαβϑά 

ἴῃ [εἰΐ δηάᾶ νου απ, πα τνουἹὰ πηδύο ἢ Ρατείοοϊς ονεσ {πε ἴσα 

ἴῃ 15 ΟΥΑΙ ΠΥ ἄτεβϑθ, ΨΠΠ ΠΊΟΓΕ δα56 ἴΠᾶπ [Π6 οΟἴΠεῖβ ἴῃ 

1Π6ΙΓ 5ῆοεβ, δηά {πδΐ ἢῈ σου] Ἰοῆρ επάσσγα ἴΠ6 ρῆρβ οὗ 

ΒυΠΡΕΥ ΜΊΠουΐ Ἰποοηνεηίεησα, ΠΕ ἴπΠ6 ΔΥΠΊΥ 5 ΞΌΡΡΙ]Ε5 

ψΕΥῈ [81ΠΠπηρ. Αραΐη αἵ {πῸ Ῥαί]6 οἵ Τα πη (Β. Ο. 424), 

γΠΕτα {πΠῸ ΑἰΠπεπίδηβ ετε ἀείεαίεά, ννγα δα ἰο]4 Πα πηῖρῆξ θα 

566ῃ, βίδα! Κίησ ονϑσ {πΠ6 Πε]ἃ κῈ ἃ ρεισαῃ, ἢ ἐπα βᾶτηα ἀ6- 

Ἰθογαΐα ϑίσιάθ 45 ἴῃ {πε [ἈΠ Π1Π14Γ βἰσγεείβ οἵ ΑΙΠΈη5, αηα σΔΙ ΓΗ] 

βοδηηΐηρσ ἔοε5 ρυτϊϑαϊηρσ δηᾶ [εηἀ5. τεϊγεδίηνσ, 50 {παΐ {Π6 

ΓΟΥΤΠΟΥΓ ἀἸβογεεῖν εξ Π]τ δοηα. 



ΟΘΚἉΑ͂ΤΕΝ ΧΕΙ͂Ε ΦΑΕΑΜΕΑ. ΧΙ 

111. ΘΟΟΒΑΤΕΒ ΤΗΕ ΠΘΒΕΕΑΜΕΒ. 

Βυΐ Πε Πδά 511 βίγαηρεσ ἀἸβε Πποίοη5 ἔγοη ἢ15 ἔθ] Πονν5 {Π8Ππ 

ἔΠεϑε, 85 νὰ σϑίμεσ ἔτοιη ἃ ποίμεσ βίοτυυ οὗ [Π6 σδιηρδῖσῃ, ρτε- 

βεγνεά ἴο ι1ι5 ΒΥ Ρ]δίο ἴῃ {Π6 βϑαιῆξ ἀϊδίοσιιθ. “πε πιοσηϊηρ ΠΕ 

νγᾶ5 πη Κίησ ΔΡουΐ βοιηείηϊησ ΙΓ ἢ Πα σου] ποῖ τεβοῖνε ; ΠῈ 

ψο]α ποΐ σῖνε ἴἴ ἀρ, θαΐ σοπεππεά ἐΒΙηΚίπρ' ἔτοπι βατ]ν ἄδννῃ 

ἘΠῚ] ποοη- ποτα Πα βἰοοά ἢχεά ἴῃ ἐπουρῃΐ ; δηα δ ποὺ 

αἰϊεπίϊοη ννα5 ἄγαν ἴο Πΐτη, ἀπ 4 {ΠῸ ΓΌΠΊΟΙΓ Τα ἱΠΓΟΌΡΉ {Π6 

ψοηάετίηρ ογοννα {παΐ δοογαίεβ μα εξ βίαπαϊηρ δηά {Β1ηΚ- 

ἰπσ᾿ αθοῦέ Ξοπηείῃΐησ Ἔνεσ βίποα [ΠεῈ Ὀτεδκ οὗ ἄαυ. Αἵ [αϑβί, ἴῃ 

πε ενεηίησ ΔΠΕΥ ΞΌΡΡΕΙ, 50π|6 [οηΐδηβ5 οὐδ Οὗ ΟὈΓΙΟΒΙΥ 

(1 5Που]4 ἐχρίδίπ ἐμαὶ {15 νναβ ποῖ ἴῃ ψ]ητΕΥ Βαΐζ [Π 5.ΠῚΠῚ6Τ), 

Ῥγουρσηΐ οὐ {ΠΕ ῖΓ πγαΐῖβ ἀπ Ξ]ερέ ἴῃ [Π6 ὀρεῆ δ1Γ {παῖ {ΠεῪ 

τηϊσμὶ ννδίοῃ Πῖπὶ δπα 5σεεὲ ψ Πεῖμεσ με Μοῦ] βίδηά 8]] πρηΐ. 

ΎἼΠΕΓΕε Πα 5ἰοοά 411 πῖσῃξ ὑπῈ] [Πς6 [Ὁ] ον ησ τποσηϊηρ ; δηά 

ΜΊΓ ἘΠ τοΐστη οὗ Πσπὶ με οβετεά ὑρ ἃ ρταγεῦ ἴο {Π6 58η, δηά 

ννεηΐ Πῖ5 νγαυ" (.γηηροσΖη7ηει, 220, Γοὐνει 5 ἐγ 5] δῖ] 9 η). ϑ0ς0ἢ 

Πίβ οὗ δρϑίγαοίίοπ 5εεὲπὶ ἴο Πᾶνα νυἱϑιίεα ΠΙπῚ ΟΟΟΔΒΙ ΠΑΙ͂ 

ἀυτίηρσ Π15 ἰδίεσ Π|6, (ΠΟΌΡ ἢ νὰ ΠΊΔῪ ἀ550Π16 {Πδΐ, ἃ5 ἃ Χ0]6, 

πεν Ἰαϑβίεα ἴοσ ἃ πηις ἢ 5Που του {{Π|6. 

ΒΕ οΥ {Ππε656 τηοιηθηΐβ οἵ νι Ππάγανναὶ ἔτοπη {Π6 νου] 

δΔθουΐ Ηἰπὶ ἡγεσγα ἀϊτεςῖν σοηπεοίεα ἢ {πε νἱβιϊδίίοηβ οὗ 

1Πδὲ ᾿ηννασά ϑριτιῖ4] τηοηϊῖοῦ {ῃ6 7) Φ71071114771, ἃ5. ἴἴΐ ννᾶϑ 

6811, ΠΟΚΘ νναγηϊηρ νοῖςα Πα Πεατά ἤΠοΠῚ {ἰπη6 ἴο {{π|6 ἴῃ 

τεβίγαϊηξ ΠρΡοὴ 15 δοίίοῃ, νγε σϑδηηοΐ [(6}}1. Βυΐ Ῥοίῃ ἴδεβα 

αἰτθυΐε5 οὐ ἔβα υ 65 τα πα] σδίοηβ οὗ {ΠῸ βαπια ρτοΐοιηά, 

τηεαϊ!αίνε, ἐπε μυιβιαβϑίϊς βρισιῖ, Ἡ ΠΙΟΒ ἴῃ 8}} ἀσὲβ Πμα5 ρτο- 

ἀυςεα Ρτγορμεῖβ, δη4 πηατίυτϑ, απ πηγϑίϊοβ, ἴο 511Γ τηθῃ οὐΐ 

οὗ {ΠΕΙΓ ΠΊΟΓΔ] ἀηα ᾿πἰε]]εοῖα8]} ἰοΥΡοσ, ἰο Ὀσιησ δροῦΐ {Π6 

ἀοννηΐ8}} οὗ βιρουϑειοηβ ἀηα ννου]Ἱά- οἱ ἀΡαβεβ, ἴο σοπ 86 Γ 

τηΐβσι]θ, ἀπά ἴο βυθάπε πεν Κιησάοπηβ ἴῃ ἐπουρῆϊ 8Π4 τηΟΓΔ]5. 

ΗΙΚ5 νεγὺ νοΐςε 566 Πὶ5 ἴο μανε δά ἃ {Πρ ΠΠΑΡΊΘ 4] ΘΔ] Υ͂ 

Δ θουῦξ 1. ΑἸοΙ Ια ἀες 15 τεργεβεπίεα 85 {Π5 δἀαγεββίηρ ὨΪΠῚ 

ἴθ (Π6 βϑαῖηθ ἀϊδίοσιις (δ γηεῤ. 215): “Απάᾶ δἵὲ γοι ποῖ ἃ 

βυΐε- Ραγαῦ ἢ ΤΠδΐ νοῦ δτα, δπα ἃ ἔδυ ποτε ψΟΠηεσία] ρεγ- 

ζΟΥΠΊΕΥ ἔμ8η Ματῖθγαβ. Ηδ ἱπάεεά νΊ Ἰηβ γατηθηΐβ 564 ἴο 



ΧΙ ΤΑΤΑΟΙ ΩΟΤΊΟΛΝ,, 

σΠΥπ. {Π6 500}15 οὗ τῆβῃ ὈΥ {Π6 ῬΡονευ οὗ Πῖβ Ὀσγθαίῃ... . - 

Βαυΐ γοὰ ῥτοάποθ {Π6 βαπὶα εῇξοϊ ψ] ἢ γουγ νοῖςα οηΪγν, ἀπά 

ἀο ποΐ τϑάαῖγα {Π6 πίε : {Παΐ 15 Π6 αἀἰβξγθεποθ θαΐννεεη γοὰ 

Δα Βίτη. ὙὍΠε εἤξοϊβ οὗ Πῖ5. ἰθδοῃὶπσ πᾶν 6 {π6 οἤϊεῦ 
τηϊησ Πούα Δ] πἀδα ἰο, θὰΐ ἐπαοτα 15. ἃ βυρσρεβιίοη οὗ βρβοῖδὶ 

ΠΠδγδοῖθυ 1 ἴΠ6 νοὶςα ἃ5 ψνῈ]]. 

ΙΝ. ΘΟΟΒΑΤΕΘ ΤΗΕ ΟἸΤΙΖΕΝ. 

Αἴ [ΠεῸ ϑαπιῈ {{π|δ ϑοοζαΐθββ ννγὰβ ἃ τρεῖς οὗ {πΠ6 ατϑεῖκ, 

Δα δὴ Αἰπεηΐϊδηῃ οὗ ἴΠ6 Αἰμπεηΐδηβ, ἀπά [μῃ6 ψΠΟΪε ἰεΠΊΡΟΥ 

δῃα {τδαϊτοη οὗ 5 Υὰσθ ὑγοῖα δἰΐθη ἴο ΠΊΘΓΕ την βίο 5ΠῚ ΟΥ̓ 

το] ρΊοι5. Θη ἢ ϑαᾶθπη. Απα 50 16 το] ρίοιβ δα! ηρ δηά 
ΠΟΠν]ΟΙΙΟἢ ἐοΥπηΘα ἴῃ ΠΙΠῚ ἃ ΨΝΕΙΥ το] Ὀδοκροτοιπηα τὸ [15 

σΠαγδοίεσ δηα τηοάς οὗ {πιηκίηρ, ἀπά πὸ ἀἄουθὲ ΠΒεϊρεᾶ ἴο 

ἸηἰΘ η51ν ἀηα ἄδερθη ἢ5 ᾿ηῆπθησεα προη οἴποῦϑ, ἴΠ6 1ά6415 ἴῃ 

ΏΙΟἢ Πα ἴοοϊς ἃ ἌἽἢϊοξ Ἰηΐϊογεϑὲ νεσῦα Ἰηϑεποί Ἱἢ {πῸ τσ 

ΕἸΘδΥ ν]βίοῃ, ἴΠ6 ρεγίεοϊ σοαϑοπ Ὁ] η655 8η4 σΟΓΠΠΟἢ- 5656, 

σΠδγδοίοσιϑεῖς οὗ 4}} [Παΐ ννὰβ θεϑί ἴὴη ατθεκ {πουρῃϊ δηα ατεεὶς 

δαςνιγ. ΟἸεδη Πἱνηρ δηα οἰθαύ {πιηκίησ, ἴΠ656 γεσα {π6 

146 α]5 6 Ρυϊβιθα δηά ᾿που]ςαῖθα, Ηδ νναβ σοϊῃρ εΐεὶν ὑη- 

ννΟσ]Ϊν, ἴῃ [Π6 5εῆϑα {παῖ Πα ρεΐ ἃ τεἰδίνεὶν ἰονν ναὶαθ οἡ 

16 {Ππ|ὴρ5 ΠΟ πηοϑὲ ῬΡΕΟΡΙῈ ὈΧ1ΖῈ δηά Ἰοὴσ ἴοσ,-- να ἢ, 

ΡΟ] 4] ᾿Ἰηἤπαηςα, [ῃ6 ῥγαῖβα οὗ {π6 νυρσαῦ; Ὀαΐ {Π15 ννὰ5 

ἴτῸΠῚ ΠῸ 5Ρ6014] οἴου - νου] Δϑρι γαί!οηβ, Ὀπΐ ἔτοπὴ ἃ σοην!ο- 

[0 {παΐ [ΟΥ̓ {Π1|5 ννου]ά, δηα οΥΓ τηδη 845 ΠῈ 15 Πεῖδ, {Π658 

16 5561 εἸεπγεηΐβ οὗ Βαρρίηθϑβ δύξ ποίησ ὑν συ ἢ, [ἢ ΠΟΙ ΡΑΤΊΒΟΙ 

ΜΙ {Παΐ ρεγέεςι ἀρρυεμεηϑίοῃ οὗ {Πς παΐαγα οἵ σοπάποΐ, ΒΟ ἢ 

Ῥτηρ5 ΜΙ ἴ{, ὈΥ ἃ νεσΎ Ὡθορϑϑιίυ οἵ Ἰορίο, τηθίΠοα5 οὗ ᾿νιησ 

ἴῃ δοσογάδηςσε ἢ Μηδὲ 15 θεϑί. [Γμο 1 Ὑ οὗ {πΙπκῖηρ ννὰ5 

ἴο ΠΙΠη, 45 ἴ τνὰβ ἴο οἣβ οὗ 15 πιοϑβδί τεοθηΐ [Ὁ] οννεῦβ, Μααν, 

Ατποϊ]ά, ἴῃς οπα ἐμῖηρσ περ αξα!. 

Τὴ τηδίζουϑ οἵ τε] ]σίοη δηα ρο] ο5 ϑοογαίαϑ ννὰ5 ἃ πηοάδσαΐα 

ΠοΟὨἐοΟΥΠΪδί, 85 πιοϑί ργοίοιιηα {Π]η]ζεῦβ πανα Ῥεθῃ, Ἐχοαρί 

αἱ σύεαΐ ϑρι 8] ΟΥ̓ ΡΟ 64] οὐῖθαθ. ΧΕΠΟΡΠΟΙ [615 υ5- 

1παὶ ἢεῈ ννὰβ τρί ]δγ ἴῃ Πα ΟὈϑεύνδηςσα οὗ 8}} {Π6Ὲ ογά! ΠαΥΥν 

Ῥ͵Γδοίοα5 οὐ τε ρίοη, ῬΌΡΙς δηά ρτίναϊθ, δἃ5 ἴπεὺ Ψ6ῈσῈ 



ΦΟΓΟΡΑΤΕΣ ΤΗΣ 2578}. ΧΗ 

Ὁ5ΌΔΠν υὑπάἀετγβίοοά δἱ Αἴπεηβ. Ηδξ β5Ππονγεά πιο τεσατσα [ῸΥ 
᾿παϊςδίίοηβ οὗ {π6 ἀἰνίπηα ψΨ1}1, ποῖ ΟἾΪΥ ἴῃ {Π6 δαπηοη! 05 

οὗ Πῖ5. οὐ Ἂἰ46271071114771, Ὀὰΐ ἢ ΟἸΙΏΊΘΏ5 Οὗ νδυίοιβ Κιηά5, δηα 

ῬΔΙΓΟΙ]ΔΥΥ ἴῃ [Π6 ΟΥ̓ΔΟΌΪΔΥ αἰίογαησαβ οὗ ΤΠ ΕΙρῃϊ. Βαυξ Βα 

οὈ]εςείεά Δ τορσείμευ ἴο {πε [ηἰγαβίοη οὗ βιρευβι θη ἀροη {Π 6 

ΟΥΑΙ ΏΔΤΥ ΔΆ 15 ΟΥ̓ {Π6 ΟΥΑΙ ΠΔΤΥ ῬΓΟΡΙΕ 5 οὗ 16. ἘῸγῪ {Π656, 

ἘΧρουίθηςα 8 Πα σΟΙΏΠΠΟΠ 56Π56 5εεηξά ἴο Πίτη ἴο 6 {6 ΟἿΪΥ 

Ἰεσττηδία σα 465. : 

Ε Ὁ: Τπ {Π6 ΡΟΙΠο5 οὗ Πῖ5 ΠΟΠΏΓΥ Βα ἴοοκ 85 1π|6 ρΡατί 845 ροϑβ- 

τς Ἔρις, δια μα βἰπαϊουβὶν νοις {Π6 εχοϊζειηθηΐβ δη4 πηρηΐδ] 

ἀἰβϑιραίοη οἵ αἰἰεημάδηςε ἴῃ {Π6 ἰανν-σουγίβ, ΠΟ ἢ πιοϑί οὗ 
5 ΡΟΟΥΕΥ͂ ἔα] ]ονν- ΟἹ ΖΘ 5 οαπα ἴο ΡῈ ἃ βοῦυτοα δ οπςε οὗ 
ΡΙεαβυσε δηά ρύοῆί. ΟἿἱ]ν οὔςεα ἴῃ αοϊ ἀο ννε Πδδὺ οὗ ἢἰ5 

Ῥετοστλησ ΔΥ ΡΕΌ]1ς δΠιηοίοη, [ΠΟΌΡῊ ἴῃ ἴ Πα δά ἃ βίπρΌΪΑΥ 

ΟΡΡοσίαηιν οὗ 5Βῃονιηνσ οὗ νῃδί τηεΐα] Πα ννὰβ πηϑδάβ. [πῃ {ΠῈ 

ΟΥ̓ΔΙΏΔΤΥ Ρταςίϊοα ἴοσ [δ δ] οἰπηεηΐ οὗ οἶος αἱ ΔΊ μθηβ, ἴ [6}} 

ἴο ΠΙπὶ Οἡ ΟΠ6 Οσσεϑβίοῃ ἴο δοΐ, ἴῃ νἱτίπς οὗ ἃ 416 ΓΕ ΠῚ ΡΟΓΑΓΥ͂ 
οἴποϊαὶ ροϑβιτοη, ἃ5 ργεϑιἄθηΐς οὗ {πΠ6 ΡΈΡ]Π1α ΔΒ ΠΊΡ]Υ οὗ {Π6 

ῬΕΟΡΙΘθ. Α απαβίίοη οὗ ππιι584] ἰηίεγαϑί 6}1] ἴο θῈ ἀϊβουββεά 

ἐπαΐ ἄδυ, ἴου {π6 πᾶνδὶ Ῥδίι]ε οἵ ἴπΠ6 Ατρίπυβδθα [5].πηᾶ5 μαά 

ΤΟΟΘΏΓΠΥ Ὀδθαη ἰουρηΐς δηα ποπ, θαξ ὈΠΒΑΡΡΙΥ τμ6 οὔῆοϊαὶ 

Ο(οτητηδηθυβ Οὐὁ ϑίγαϊερὶ, ἴθ [Π6 δχοϊΐθιπθηΐ οὗ ρυτγϑαϊὶ, μδά 

[4116 ἀ ἴο τεβοῖια βοπηα Αἰμεηΐδη ούαννβ ἡ ΠΟΒῈ νεβ5εὶβ μΠδὰ Ῥεθῃ 
ψτεοΚαα ἴῃ (6 Ὀδῖι]ε:: ἃ ϑίουπι σαπηθ ΟἹ, δηᾶ ἴΠ656 οὐενϑ 

ψεγα ἀτοννπθά. ῬΟΡαΪΑΥ ᾿παϊρηδίίοη τη Πρ, δπα ννὰ5 εχ- 

ῬΓΕΒΒΘά ἴῃ δ 1Π|6ρᾺ] τηοίίοη ἴο ρᾶ55 ἃ νοΐβ οὗ σοπἀεπηηδίϊοῃ 

οὐ {π6 ψΠΟΪῈ Ὀοάγ οὗ [Π6 σοπιπιαηάογϑ, νἱτπουΐ αἀϊβιϊηςίοη 

οὗ {πεῖγ ᾿παϊν!ἀπ:8] γεϑροηβι Ὀ1Π1ν ῸΥ {πὸ ἀϊβαβίεσ. ϑοογαΐεϑ 

Τείιβθβα το ρυΐ 500 ἢ ἃ νοίΐβ, δἀηα πείῖμπευ τΠ6 [ῃτεαΐβ οὗ τς 
Ῥονεσγίι, ΠΟΥ [Π6 οἰαπηουγ οὗ [Π6 πη0Ὁ, σου]ά πιονε ΗΪπὶ ἔτο πη 
Β15 τεβοϊα!οῃ. 

ΨΝ. ΘΟΟΒΑΤΕΞ ΤΗΕ ΕἜΙΕΝΤ. 

Ετοτῃ Πα ἢτϑί ϑοογαΐεβ ββεηὴβ ἰο πᾶνε μαά ἃ βρεοΐδὶ) Πκίπρ 

ἴογ {Π6 γοιηρ,, ἔΓ πηθη ἴῃ {πΠῸὶ ἢγϑὶ μπευάδυ οὗ Πἴδ, τ {Πεὶσ 

ἸΩΡΘΠ ΠΟ 5η655 πα {πεῖς Ἔχίτανασδηςε, {Ππεῖὶγ Πρ ἰάθα]ς ἀπά 

{Π61Γ ᾿παϊσγοιι5 ἔι]αγα5 ἴο αδἰζαΐη {Π6πη, ΓΠΕΙΓ βεπασοβίίυ, {Πεἰτ 



χὶν ΖΜΛΖΑΚΟΦΌΟΟΤΤΖΟΝ. 

ἔτ ΚΗ 655, {ΠΕ ΒΡ] ον. Απά {Π15 βίγαηρθ, σα ΠΟΥ: 

τηθηΐα] τη, Πδα 5 αῇδοίοη τοίυσπβα τη Κιπά. Ηδ δοαπια 

ἃ ςεηίτα οὗ αἰἰγδοίίοη, οἔζεη οἵ αβξξβοίίοη, ἴο 411 [Π6 βεπίϊευ 

γουῦῃ οὗ Αἴπθηβ ; Πα νναϊκεα ν τ {Π6πΠ|, αἴθ ἢ ἘΠ θτη, ἄσαηκ 

ΜΙ {Π6πΠὶ, βαρ ἀηα το] βἴου!θβ νν ἢ {Π6 πη, σου]Ἱα Βα 85 πηδα 

8ἃ5 ΔΠΥ. Α,5 ΑἸ. άδθβ ρΡυῖΐ 1ἴ, “ ΗΙ5 ουἴοσ τη 15 {Π6 σαγνϑᾶ 

Πεδά οὗ 1π6 51|6ππ5: Βαϊ, Ο ΠΥ σοτρδηΐϊοηβ ἴῃ ἀσηκ, θη 

ἢ ἰβ ορεῃβά, ννῆδσΐ ἰβπιρούδησα ἴποσα 15 γοϑι ἀϊηρσ ν]Πϊη... .. 

 ΠΕη 1 ορεηβα Πΐπι, ἀπά Ἰοοκεα νη αἱ Π15. βευϊοιβ ρατ- 

ῬοΟβα, 1 αν ἰῃ ΠϊπῚ αἰνίηθ δηα σοϊάθη ᾿πηαροβ οὗ 50 ἢ ἔαϑοὶ- 

παίησ θεδαυΐν {Παΐ 1 ννὰβ ταν ἴο 40 ἴῃ ἃ πηοπηιεηΐ νΠαΐανοῦ 

ϑοοζαῖθβ σοπηηδηθϑα. 

ὙΥΒαΐὶ τῆς. ρεύβοῃμδαὶ εῇξος ννγὰβ οὔ Πἰτη56 1 ΑἸοϊ θα 65 15 

ἀδβουιθεα δ5 βίαϊπρ ἴΠ5, “Ηδ πηᾶκες πα οοηΐεϑθ5 ἰμπαΐξ 1 

Οὐρῃΐ ποῖ ἴο ἴἰνὲ ἂἃ5 1 ἀο, πορίθοίηρ ἰῃ6 ννδηΐβ οὗ ἵΥ οὐνῇ 

5011 αηα Ὀυβυίησ Τγ56}Γ ψΠ [Π6 σοποοσηβ5 οὗ {πε ΑἸΠε- 

Πίδηβ; {πογείοσαε 1 ΠοΙά ΠῊΥ δαὺβ ΔΠ4α ἴθαυ ΠΊΥ561 ἀὐνᾶν 

ἔἴτοπὶ ἢϊπη. Απάᾶ Πα ἰ5 {Π6 ΟἿΪΚ Ρεύβοῦ ΠΟ ἜνΕΥΓ ΠηΔ46 πη 

Δϑμαπηθά..... ΕῸΓ 1 Κηον {Παΐ 1 σαηηοΐῖ ΔηβνΕΥΓ ΠΙΠῚ ΟΥ̓ ΒΔΥ͂ 

1πας 1 οὐρῃΐ ποῖ ἴο ἄο δ5 με Ὀ1άβ5, Ρᾷΐ ψηεη 1 ἰεανε ἢϊβ5 

ΡΙ͂Θβαπος ἰἢς Ἰἰονε οἵ ρορυϊαγν σεῖβ {Π6 Ῥείίεσ οὗ π6. Απᾶ 

{Πογθίοσα 1 στὰ ἀνα ἀπα Ην τομὴ Πἰπι, αηα Ώςη 1 566 ΠΙΠῚ 

Ι δὰ δϑῃαπηεά οἵ ννηῃδαί 1 ἢᾶνε Ἷοῃξεββεά ἴο ῃϊπη. Μδϑηγ ἃ 

{πη|6Ὸ μΒανε 1 νι ϑῃβά {παΐξ μ6 νεῖ ἀδαά, δηά γεῖ 1 Κηονν {παῖ 

Ι 5ῃουά Ὀ6 πιο ΠΊΟΓΕ 5ΟΥΓΥ {πάη σ]δά, 1 ἢ6 νγεσε ἴο 416: 

50 [{Παΐ 1 ΔΠὶ δ ΤΥ νυ ]ϊϑ᾽ εηᾶ᾽᾽ 

Χεπορθοη, δἴζεσ Πΐβ ΤΠΔΠΕΥ, Π85 ΤΟΤΕ ἴο 540 οὗ ἴΠπ6 νδ]ι8 

οἵ ϑοογαίεϑ᾽ ἔα άβῃϊρ ἴῃ {Π6 ΤηϊΠΟΥ ὉΕ1Π|165 οὗ 16. Ηα [5 

τΠ6 “σαϊάβ, ρῃ]ΠΟβορ μεσ, δηᾶ ἔτη ᾿ ἴῃ {Π6 σοττεοίοη οὗ δν]] 

τα ΠΊΡεῖβ δαηά Βα ϊΐ5, ἴῃ {Π6 πηαηαρσεπηθηΐ οὗ ΠΟ 56 ΠΟ]45, ἴῃ {Π6 

ςσοπάαᾳςεὶ οὗ εἀποδίϊοη, ἴῃ 411 [Π6 πηϊηυδα ἔοσ  ΠΙΓΉ {ΠῸ βοιηα- 

ναὶ ρεάδηξις τηϊηα οὗ Χεηοόρῆοη μαά 50 σγεδΐ ἃ {κίπηρ. 

Βυΐ ν᾽ πεῖ μου ἴῃ σγεαΐῖ {Π|Π 95 ΟΥ̓ ἢ 5Π14]], γν ΒΕΊ ΒΕΓ ἴῃ {ΠῈ ἸΔΥΡῸΥ 

τηϊττου οὗ Ρ]αΐο οἵ [ῃε {ἰηγ ἔδοεῖϑ οὐ [Π6 βρεου]υμη οὗ Χο ΠοΟΡ ΠΟΙ, 
να 5111] 56εεὲ ϑοοζαίθα {π6 {6 πα οὗ σοοά, {πε δᾶάνοςσαίε οὔ " 

Ρυγῖῖν, {π6 τπουτῃρίεος οὗ νν]βδε σοῦη56] δηά π5ὲ Ἱπάρτηεηΐ ἃ5 

ἴο ἤδη δηα [Πίηρϑ. 



ΖΞ 47ΖΖ 43.070 “5. Ζ7ΖΟΊΘΙ͂. ἔπν; 

ΨΙ. ἙΆᾺΙΤΗ ΑΝῸ ΒΘΟΕΡΤΊΟΙΘΜ. 

Ιῃ βρίίε οὗ {πε ργαϊβεβ οὗ ϑοογαΐεβ νυ] ἢ Ρ]ΐο ραΐβ ἴῃ ΠΪ5 

τηουτῃ, ΑἸοΙ Ια ες ννα5 ΠΙ πη 56] δῃ δ οάϊπηεηΐ οὗ {Πς ἰεη- 

ἄεηοῖαβ οὗ {πε {{π|6 ἀσαϊηϑβί ΏΙΟἢ 11 ννὰ5 ϑοοσγαΐαϑ᾽ Π|6-νοσκ ἴο 

βεΐ ἢϊ5 ἔαςσθ. [1 νγᾶβ, ἃ5 μ85 Ῥθεῆ δἰγεδαν 5414, ἃ ρευϊοά 
οὗ στεδῖ Ἔβχίεσῃδὶ βρίεηάοιυσ, Ὀγ]Π}δηΐ ᾿πθ]]θοΐαα] σπβ, δηᾶ 

Ἰπίθηβαὶν νἱν!α 5οςοῖα] εχἰβίεσησε. Βυΐ [η6 ῃοΟΪα τὰς ὑπάοτ- 

τηϊΠ6 4 δηά τυϊηςα ὈΥ ᾿πἰε]] σία] σα] σοηςεῖϊῖζ, πα] ν] π14] 56} - 

Δβϑϑογίίοη, δηα (ῃς ρτοίουπάεδβί βΞεαρίϊοϊσῃ. ὙΤῊΘ Δ0]6 πῃ 

γῆ ἢ νδ.υῚΪΟ 5 ννὰγ5 δῃηὰ ἴῃ ναυυὶηρ ἄσρτεαβ αἰ δα [ΠῸ ὑπάστ- 

ΤΩΪΠΪηΘ ΡΙΌσα55, δηἃ ΠΟ ψέεσε, οἴδθη βϑοπιεν αὶ τουρῆ]ν, 

Ἰαπηρεά ἰορσοῖμευ Ὡπάθυ (η6 Ππαῖηθ οὗ ϑορῃϊβίβ, ὑγεσα αἰτεσ 8]], 

85 Ρ]αΐο σϑιηασκϑ, ΟΩΪΚ [Π6 ᾿πϑισυτηθηΐβ οὗ της στεαΐ ϑορῃϊβῖ, 

1ῃ6 ΑἰΒδηΐδη Ρβορὶε 5 ἃ ψῈοΪ6. 
ΎΠΕ οἷά νουἹὰ οὗ 5'Π1|ρ16 δι πιαβὲ ἴῃ ΑἸΠΕη5 85 εἰβε- 

ΠΕτα Πᾶνα Πα 15 γι θ ἀυνα Κα ϊηρ ΞΟΠῚ6 {{Π16 Δ ηἃ ΞΟΙΊΕ ΠΟΥ : 

Ῥαΐ {πεῸ Ρτόσθββ ννὰβ ἴμεσε Παβίεπεά δηά ἰπίθηϑιῆεά Ὀγ {Π6 

στον οὗ ΑΙΠΘΠΙΔἢ σΟΠΊΠΊΕΙΟΘ, ἀπά [6 Ἐποσυπηοιβ ἰπῆἔπχ οὗ 

[οτεῖρστι βϑίς 6.5, ΠῸΠῚ ΟἴΠΟΙ ρατίβ οὗ ἀτεεοα οὐ Ἔνεη Ὀεγοπά. 

ὙΠῈ οἰαϑῃ οὗ ναγγίησ Ρῥγο)ιάϊςεβ δηα ἰγδάϊτοηβ, ἴῃ 6 σοπη- 

ΡΑτίβοη οὗ σ»τϑαΐ Ὀαΐ δἰ εἰν} ζαίοηβ, ἃ5 παν νεσα ἀδϑου θεά, 

ΤΟΥ ἜΧΔΠΊΡΙΘ, ἴῃ [6 ὨΙβίοτυ οἵ ΗἩεγοάοίιυϑ ; {Π6 βρεουϊδίϊοηβ οὗ 

ἀδυννηϊηρ βοίθηοθ, 85 ἴῃ {Π6 ϑἰαϊειηθηΐ οὔ Απαχαροταβ ἰΠδῖ 

Ηε]ῖο5 {Π6 51 ννὰ5 ποῖ ἃ σοά, θυῖΐ ἃ τηδϑ5 οἵ τεά-"οΐ ἴγσοῃ ; δπὰ 

[Π6 ἕδος {Παΐ οἱ τε]ϊσίουβ ἔβε!ηρ ἀπα Ὀε]ϊεῖβ νεσα ἴῃ ΤΠΘΟΥΥ 

ΔΠΑ ἴῃ ῥσαςίϊςα αϑϑοοϊαϊεα δἰπιοϑσὶ ᾿πϑαρασα]Υ Ὁ Ἰ ατὶϑῖο- 
ογαῖς ᾿πϑ τα [10Π5 Δηα ὈΓΙνΊ]ερῈ5 ἴο ΒΟ ἢ ἴῃς ΡΟ] ἴσα] ἰηϑεϊη 5 
οὗ {Π6 τηδ]οΥΥ ΕΓῈ ΟΡΡοββά, 41}1 σοῃιτιθυϊοα ἴο βργεδά {πὸ 

ΒΡΠΕτα οὗ ἀουδὲ δηα ϑβοερίϊοϊσπὶ ἴῃ πγαίϊοσβ οὗ ἔα ἀπά 
ΤΟ ΓΑ] γ. 

Ἡδποδ δῖΌ56 ἃ ροϑβιτῖνα ατί οἵ ἀουθί, ἃ ἄς!) θεσγαΐα ἀπά ρῥτο- 

[ε5564 τηβιῃοά οὗ περαϊίΐοη. ΟΥὨ [815 ννε πὰ δὴ {Ππϑιγαιῖοη ἴῃ 

της ἰεδοῃίηρ οὗ Ῥγοίαροταβ. Ασσοσγάϊηρ ἴο Ηἷπὶ δα ἢ πηδ ἢ νγὰ5 
ΠΪ5 ον ἰανν ; "ῃαΐενει ἃ πᾶ ἱπουρηΐ ΟΥ̓ ἔα] ννὰβ ἰγὰς [Ὸγ 
Πΐπὶ; ΠΘησα Ορροβὶϊβ νίεννβ. οῃ 8ΔηΥ ϑιδ]εοΐ τηϊρηϊ ΒΕ δα ΠΆ}}γ 

ἵἴσιθ. ΤἬΠΘΓΙΕ γοϑυ]θα ἔτομι [ῃ15 [Π6 ἀενεὶορπηεηΐ οὗ ἃ ρ]διβ 10 ]8 



ΧΥΪ ΤΥΤΜΟΡΟΟΤΊΟΛΜ. 

τῃδίοτις ΙΓ 5Ποι]ἃ Θη80]6 ἃ τηδῃ [0 ΔΥΡΊΙΘ. ΟΣ ΕἸ ΓΠΕΥ 546 

οὗ δὴν αιδβίϊοη Πα] Πδσθηῦν. ΤῊ15 οἸ αν ροϊηΐβ ἴο πηΐνετϑαὶ 

ΔΏΔΤΟΝΥ ; δη4 ἴῃ ἔαοϊ βοπΊα οἵ ἴῃ6 βεῆοοὶ ννεηΐ 50 [87 85 ἴο 

580, [μαΐ ηοΐ ΟἿΪΥ 411 ροβιίτνα θε]εΐβ θαΐ 4}1 ροβίεϊνε ᾿ηϑβεϊία- 

ΤἸΟΏ5 ΕΙΘ σΟΏΒΟΙΟΙ5. ΟΥ ὈΠΟΟΉΒΟΙΟΙΙ5 συν] 6165, τΠΕΥα ἀδνῖςαϑ 

ἴο σἤδαΐ ἴῃ ᾿ἱπάϊνι άπ] οὗ 15 ἔγεεάοπ), δῃαὰ ἄδρτῖνε {88 
ὩδΙΌΓΑΙΥ ΒΌΡΟΓΙΟΥ οὗ Ὠ15 δἀναηϊαρσαϑ. 

ΟΥΠοτ5. σοπίθητπρ {ΠαΠβαῖνεβ ΜΊ [Π6 ἀϑϑυτηρίίοη {παῖ 

1ῃς αἰτϊαϊηπηθηΐ οὐ ἀβῆηϊα γαῖ τνὰ5. ἱπηροϑϑίθ]θ, ἜΧΡΥ 55 ]Κ 

ἀενοίεα {Παοτηβεῖϊνεβ ἴο ἰθδοῃῖην Ρργδοίῖς 4] 5Κ11 πα ρυοβοῖ ον 

οὗ ΞΡΕΈςἢ οὐ ἱπουσῃῖ. ὙΠΕΥῪ σου]ά ποῖ σὺ νεῖ ΠΟΥ δὴν επά 

νγὰ5 σοοά οὐ θαδά : Ἀευϊΐ σίνεη δῇ εηά οὐ δἰτῃ ἴῃ 11{6, [Πα ὺ νου 

ΠΕΡ ΡΘΟρΡΙῈ ἴο αἰζαΐϊῃ [[. [ἢ ἃ ρετίοά οὗ ταρὶ  ρο σα] σπαησα 

8Δηα ἀεπιοογαῖϊς ὈΡΤΙ 5Ιησ, Οὴ6 σα ΘΑ5ΠΥ ἀπαἀεογϑία πα {πδΐ {Π15 

ΤῊΔΟΒΙΠΘΙΥ οὗ 5 σοα55 οἤεγεα εχίγα γα! υν δἰσασίοη5 ἴο {ΠῈ 

ΔΙΏΙΓΟΙ5 ; δηα [Π6 5. Ποο]5 οὗ 4016 τῆβη {κε Ῥτγοίαροζαβ δηά 

(οΥρίαβ νεῖα οτοννἀβά, αηα {παν {πεηηβεῖνεβ τενναγάθα ψ ἢ 

γν ΘΔ ΙΓ δηα ΠΟΠΟΙΓΒ. 

Βαΐ [Π15 ἀδνοίϊοη ἴο ΠΉΪ ΠΟΥ Δη4 τηράϊαία επ45 ἴῃ 116, ἰο {ΠῸ 

ΕΧΟΙ 50 Οὗ 411] ΠΙΡΉΕΙ ἰἀ6815, βρεθά!ν ϑαρρεα [Π6 νεῖν 

Γουπαδίϊοηβ οὗ βοςῖδὶ] εχϊϑίεσηςσαε. Ηον ἔδυ δῃᾶ πον ἄξερ [Π6 

Ρίασιιε μαά βρτγεδά 15 ἀβϑουθεά ὈγΥ ὙΠυογάϊάεβ (11. 82), 

“ΤΠ σοΙηπηοη τηρϑδηΐϊηρ οὗ ψογβ ννὰ5 ὑγηθα δροιξ δἰ {ΠΕῚΓ 

ΡῬΙεαβασγε ; {Π6 πγοϑί τεοκ θϑ5 Ὀτᾶνο νγᾶβ8 σοηϑιἀδγεα [ΠῈ τηοϑέ 

ἀεβίγα]α ππεηα ἢ ἃ ρυπάεης δηα πιοάδσγαία πηδῃ νγὰ5 βία 

ἃ 5Ώ68Κ, δΔη4 ἃ τΙηδῃ ΨὴῊΟ ]Ι5ἰεηξα ἴο τϑαᾶβοῦ ννὰβ ἃ Ροοά-ἴου- 

ποῖῃϊηρ βἰπηρεῖΐοη. Μεη νεῖα {ταβίεα Ἐχϑοῖν 1Π ΡΥΟΡου ΓΟ 

ἴο {ΠΕ6ῚῚ ν]ἱοεῆςσα δηᾶ πηβογπρυ]οι 5655, Δ Πα ΠῸ ΟΠΘ νγὰ5 Ἔν ὺΓ' 

80 ΡΟΡυΪαῦ 85 [Π6 τῆδη ΏΟ Πα βισσαϑβία!Πν σαττεα [του ἢ 

ἃ ΠΟΠΒΡΊΓΘΟΥ͂; εχοερέ {Π6 πῆδὴ ΠΟ Παά Ὀξδδῃ ΟἸαν οσΓ ΘΠΟΌΡἢ 

ἴο ἀεἔβαϊ ομα ; ψ 816 {Π6 τηδῃ Ψ)ῆο {τ]εἀ ἴο τεπῖονα [Π6 σα 5685 

οὗ βςἢ εν} νγὰ5 τεραγάβα 85 ἃ ἰγδαϊίοῦ ἴο ἢ15 ρατγίγ. Α5 

ἔου οδί 8, ΠῸ ΟΠ6 ἱπηδριηθα {ΠῸῪ νγεσα ἴο θὲ Κερί ἃ τηοπηθηΐ 

ἸοηΡοΥ [Π8η οσσαβίοη τεαυϊγοά; ᾿ε νγὰ5 10 ἴδοϊ δὴ δἀάεά 

ῬΙδαβατα ἴο ἀεςϑίσγου ὑου εηαπηῦ, 1 γου Πδα πηαηασθα ἴο 

ςαίςἢ Πῖπὴ {ΠγΟΌΡΉ ἢ15 ἰγαβίηρ ἴο ἡγοῦ ψογά. 
ΟΥ̓ σουγβε {Π15 ρἱοίατε τεργαβεπίβ {Π6 ταϑα 5. οὗ [6 πενν 



ΖΣΑΖΤΑΗ͂ Α4ΝῸ 5ΟΕΡΤΊΟΠΛΕΜ. Χχν! 

βοαρ οἶβπι 1Π {ΠΕῚΓ ννοῖδὲ αβρεοΐ δηᾶ ὑπάδυ {Π6 τηοβί ὑη- 

ξανοῦτσαθ!α σοπάϊπίοηβΒ. ὙΠΕΙΘ νὰ δηάᾶ τηυβδί μανα Ὀββῃ ἃ 

σοοά 5146 ἴο {Π6 5Ξοεριοίϑιη οὗ {παΐ ρθε, 85 οἵ βνευῦν δαρὲ. [ἰ 

ταργεβθηΐθά {ΠῸ οἰαὶπὶ οὗ {ΠΙΠΚΙηΡ τηθῃ ποῖ ἴο Πᾶνε δὴν 5ίδίε- 

τηθηΐ ἰῃγιδὲ οα ἴμεῈπὶ ὈΥ͂ ΠΠΕ͵Ε ἴοτοα, ΠΕ ῖ ΠΕ ΡΠ 5104] ΟΥ 

ΤΏΟΓΑ]. ““7]ίοο 8πὶ ἃ πηδη,᾽ 11 5814 ; “7 Πᾶνε τιρηϊ5, 272), ΥβΆ 50} 

τηιβὲ ΒῈ σοηνποεά., 80 ἔδασ ποίῃίησ σου] ΡῈ πιοσα 1π5ΐ ΟΥ 

ΒΘδ την ; {Π15 15 πο πῆοσα ἴδῃ {Π6 οἰδὶπὶ ΏΙΟΗ μα5 θεθη τἢς 

Ῥαβὶ5 οὗ 811 τείοιτηδίίοηβ, απα τενοϊ τ! οηβ, πα της] εοίαδὶ 

ΟΥ̓ ΠΊΟΓΑΙ τανΐναῖὶβ. ὙΠῸ ἤἢτγϑὶ {πὶπρ πεεάεά 15 ἴο ἀννᾶκε ουΐ 

οὗ 5]1εερ, δηῃά Ῥεΐῃρ αὐγᾶάκε ἴο 56 ὑοῦγ εγεβ Ποῃαβαν ἀπά 

1ΠποτουΡΉΪΥ. 

Απᾶ 50 ἔδγ ϑοοζαίεβ νγὰβ σοπῃρίείεὶν ἸΠ [Π6 παν πηονα- 

τηεηΐ. Ηε [15 ςδ]]εᾶ, οὐ. 4115 Βἰτηβε]ξ, βοπηθίϊπηθβ ἴῃς πηϊά- 

ὙΓΕ παΐ δἰ ἀθα πηθπη᾿5 Οὐ 5015 ἴοὸ Ὀτίησ ἴο {πΠ6 ὈΙσίῃ {ΠΕῚΓ 

ΟΥ̓ ἰΠΡοΥΠ ἐΠποιρῆῖβ ἢ ΘοπΊο ϊ πΊ65 ἴΠ6 σϑαῆν {Παΐ βίθηρ 1Π6 

Αἰμεπίδηῃ Ρεορὶα ἱπίο να καί! η6855 ; βοπηείϊπιε5 ἴΠ6 τοτρεάο- 

ἢ5} {πδΐ ραγαϊυζεά {ποῖτ ἰοησιια5 ΠΕ η {ΠῈῪ νου] ΟΠΈΓ 5οπης 

οὗ {Π6 βία!ε ἀπά πηγεαβοπϑα ἀεβηϊτοη5 οὗ [Πϊηρ5 {Ππᾶΐ βαιβῆβα 

1Π6 νυ ]ραγ. 

Βαϊ {ποτα νγὰ5 8δῃ 640 4}}Υ οὈνίουβ θα 5ἰάβ ἴο 1ῃ15 ψ Βοὶε- 
5816 οὐ οἴβδη. [οἱ 1Π6 δοσεηΐί ΡῈ ραΐ ἴοο βίγοη ΡΥ οα ἴΠ6 

7 πιὰ {ῃ8 γε, απὰ {ποτα ννὰ5 ἀδηρεσ οἵ ἔογρείτηρ Πονν πηθ ἢ 

Ῥαγοηα οπαβεὶξ 15 ἱπηρ]16α ἴῃ {πεὶγ ὑ58ὲ. Ηον ἀο 1 ςομηα 

ἴο ἰ41Κ οὗἉ πιγϑβεὶῇ δἱ 411], ΟΥ̓ ΤῊΥ τὶρῃΐβ, ΟΥ̓ ΤΥ τεάβοη ἢ ΤΠ6 

ΨΕΓΥ͂ ἰΕΓΠῚ5 ἱΠΊΡΙΥ {παΐ ἴΠπετα ἀύα ολεγ ΡΕΊβΟη5, οἴ πασ τὶρ ῃΐ5, 

ΟἴΠΕΙ τραϑθοηβ. Απά δ5 ποροάγν Ἴουὰ αυϊα ἄδην [Π15, {πῸ 

ῬΓδοίίοαὶ Ουΐσομηθ, 85 ϑοοζαῖεβ ἰου πα ἴἴ, ννὰ5. ἴῃ Οη6 ἔουπὶ 

ΟΥ ΔΠΟΙΠΕΓ, Δη4 ἄνεη δἱ [15 θεβί, ἃ ἰθ ΠαυρῪ οἵ βοοῖδὶ δηά 

ΤηΟΤΑ] ᾿ΠαἀἸΠ  ΠΕ151η. 
Μδεη, ἴῃ ἔδοϊ, ϑαἱά, "ΕΥΥ σοοά ; γοι 9Ὸ ΥΟΌΓ ΜΑΥ, 1 5Ὸ 

τηΐπα ; γου 566 Ψ ΙΓ ὙΟῸΓ Ἔγ65, 1 ΜΠ] πλϊηθ. ϑοογαΐθβ α15- 

σαγηθα {πδὲ {Π|5 ψΠΓῊ 115 ἀρραγεπὶ δι γα 55 ννὰ5 ποῖ ΟἹ]Υ ἰπ 

ἴῖ5. αἱτἰτηαίθ ἀρρ]οαίϊομ Ἀπαυοῃ]ςΑ], θὰς {πα ἐνεη ἀρασγί [ΤῸΠῚ 

τΏδοτν ἴἰ σοπἰγαά!ςοϊεα τΠ6 Ρῥ]αΐη ἀηα πεοθββατν ἔδοίβ οὗ Πα πηΔῃ 

16 δῃά βοοϊεῖγ. Μέεη πεῖῖμεσ ἀϊά ποὺ σου] σοὸ εδοῖ Πῖ5 οὐ 

ΜΑΥ : [Π6Υ ΔἸΚεα τορείθοσ, 564 σΟΠΊΠΊΟΏ (ΘΥΠη5 οί ΠΟΥ, ἀςίεα 

Ὀ 



ΧΥΠΙ ΤΑΝΤΡΟΡΟΟΤΊΟΛΝ,. 

ΟἿ ΠΟΙ ΠΊΟΏ Δ55ΠΠΡ(ΪΟἢ5 οὗ σα ἢ οἰ ποι 5 σοημ ποῖ, ΤΉΘΓΕ ννὰ5 

1Ππεσγαίοσε αν] ἀθητ]ν ϑοιηθνν ποῖα ἃ ὈΟαΥ οὗ σομηπηοη πηθηΐβ] 

ΔῊ ΤΟΓᾺ] ΡΟΒΒ 55] 05 ἴῃ γνΠΙΟΠ 41] ρασίοοῖ ; [Ὁ ἔπεσα ννὰβ ἃ 

Ροϊηΐ δἱ Ὡς, 1 δὴν οἠθ αἸα ποΐί ἀρσεθ τηθηΐα! ν νυ] Π15 

ἔθ !]οννβ, Π6 ννὰβ 5Πτπ| ὉΡ 85 ἃ πιδάϊηδῃ; 1 πα αἀϊα ποΐ ἄρτεα 

ΤΟΥ͂Δ Π]γ, μ6 ννὰ5 ραΐ πο σϑο]. 

ΤῸ 5116 ΟΥ̓ ΟΙϑτη {ΠῸ ἈΡΡασγθης σοησθϑϑίοη νγὰ5 ΒΟΠΊΘΕΙΠη65. 
τηϑάς, [Πδὶ πὸ ἀουθί {ΠθΥα ΕΥΘ σΟΠΠΊΟΏ [6 ΥΠῚ5 Δ Πα σΟΠΊΤΠΟΠ 

ῬΤΙΏΟΙΡΙ65 ἢ Βαϊ {Π656 ννοῦα {Π6 τοῦδ Τα β}15 οὗ δῇ ᾿ηίεγεβίθα 

ΠΟΠΊΡΓΟΙΊΪ56, γοιῖ! σΟΠΟΘἸηρ᾽ 50 τππΠ0ἢ, ἀηα 1 50 πΊΠΟἢ, ἴοΥ 

ταί ἃ] σοηνεηϊθησθ. Βαΐ ἢν, ϑοοζαίεβ αϑκεα ἀρϑίῃ, {Π15 

πλτΐτ18] σοπνθηῖθησα ὃ ἌΝ ΠΕησα σαΠ16 {Π6 ΠΘΟΘββιίν [ῸΥ 5 Ὸ ἢ ἃ 

ΠΟΙΠΡΙΟΠΊΪΙΒα ἢ ΑΠπα 50, 51πη66 85 ἃ πηδίίευ οἵ αοΐ πὸ 5ιςῇ 

ΠΟΠΊΡΓΙΟΙΉΪΘ6 αν σ ἢδα Ῥεβη ΟΥ̓ σοι] Πᾶνα θεεη τηδ66, Ρε- 

αδιι586 ἔπεσα ΠΘνοΥ σου] Πᾶνα ὈΘΘη ΔΠΥ͂ ΠΟΙΠΠΊΟΙ 8515 ἴῸΓ 

ῬΕΥΒΟΩ5. 50 Πηπΐι4}}Υ ᾿Π4ἸΠδγθηΐ ἴο βίασγί ἔτοπη, Θοογαΐαβ νὰ 5 

ἀσίνθη ἤοπὶ {πῸ ραϑὶ δηά {Π6 ΠΊΘΓΕΙΥ δχίθυηδὶ, ἴο ἸΟΟΙΚ [οΥ 

1ῃ6 βοισοα οὗ τσὶ δηα {τα ἴῃ ἴΠ6 ῥγεβαηΐ δηά {πὰ ἰη- 

ψνναγά. Τὸ ϑοοζαίεβ, 85 ἴο 5. Ρδι], ἤθη βῃονεα {πΠ6 ψοσκ 

οἵ [Π6 Ιανν νυτίθη ἴῃ {ΠΕ ῚΓ Πρατίβ ; “ανιίηρσ ποί {π6 ἰανν, 

ΠΥ ΕΓ ἃ ἰανν πηΐο {παειηβεῖὶν 8. 

ΨΙΙ. ΨΙΕΤΟΕ 15 ΚΝΟΥΙΕΡΘΕ. 

ΤΠ15. σοην]οίίΐοη ΠΕ Ἐχρταϑϑεά ἴῃ {Π6 ψ 6 11-ΚΠονγ ΤΠΔΧΊΤΗ, 

ψιγίας 15 Κηον]εάσαε. Τακεὴ ἀρατί ἔγτομη {π6 σοηΐαχί οἵ ἢ15 

ἰοϑοῃ!ηρ, ΟΥ τοραγαρα ουἱ οἵ ταϊδίίοη ἴο ἴῃ6 σοπάϊοη οὗ 

ΟΡΙΠΙοη οὗ ΠΙ5 {1π16, {Π15 ΠΊΑΧΙ ΠῚ 15 ΠΠ ΘΒ ΟΠ 8016. ἘΠΟΠΡΉ, δηά 

15 οἴϊβῃη ψαθϑίϊοηεα. ὍὩῇε σοπίδϑϑιοῃ οὗ 51. Ρδὰ] : “Τὸ ψ1]}} 15 

Ρτγθβϑεηΐ ΜΙ τηθ, Ραΐ ἴο Ροσίοσπη {Πᾶΐ ΠΟ 15 σοοα 1 Πηά ποί. 

ΕῸΓ {ΠεῸ φσοοά {παΐ 1 νοι] 1 ἀο ποῖ : θαΐ [Π6 εν} ΨΠΏΙΟΒ 1 

νοι ]4 ποΐ, {παι 1 ἄο. 1 πα {Π6ῃ ἃ ἴανν, παΐ με 1 νου]ά 

ἀο σοοά, Εν] 15 Ῥσγθϑθηΐ 1 τὴ6 ;᾽ 1Π15 15 ἃ σοηΐθϑϑίοη [Πδΐ 4] 

τ6ῃ Πᾶνα {ΠΕ ῚΓ ρατί ἴῃ. Βαΐ [Π6 ἘΧρθυΊΈΠ66 15 50 [βΠη1Π187, 50 

ἘΠΊν Υ54], [Πδξ 1 566 ΠΊ5 σατο 5. {παΐ ΔΩΥ Ο6 5Π0114 ΒΌΡΡοΟβα 

Θοοίδίθβ ἴο ἤᾶνε Ῥθθη βηςγοὶν ἱσηποαηΐ οὗ 11. ΗἨδ Παά ποῖ 

ῬΤΟΌΔΌΙν πγ ἢ Ἐχρεσίεηςα οὗἉ [ῃδι π΄ Π 56 ΓΓ βεασοῃίηρ οὗ Πθατσί, 



ΨΙΡΤΟΣ 715 ΚΙΑΌΤΨΣΖΕΖΟΕ. ΧΙΧ 

τηδὲ ργοίοιυ θυ ἈΡΡσΥΈ Πα βιοη οὗ ρΡευΒ 0} 8] ϑὑνεα Κη 655 δηά 5ϊη- 

{ὰ]Π655, ΒΟ ἢ σΠδταοίετζεα τε Κα αν! οὐ 51. Ρϑβ]. ΤῊΘ 

αἰττπάς οἵ {ΠεῈ56 τε ννὰ5 ΟἿ δ]16 ἢ ἴο {Π6 ατεεκ [ετηρου, δηὰ 

ἴῃ6 νεῖν δίγεησίῃ δηᾶ ὈΧΠΠΔηΟΥ οὗ [6 Οτεεῖκ σεηϊαβ ΕΊΤΕ 

ςοηα!Ποηθα ὈΥ 115 Πτεεοπη ΠῸΠῚ 506 ἢ 561-απεβεϊοηϊηρ δηάᾶ 

56 {τ βεπηθηΐ. 

Βεΐ {Πε Ιάδὰ οὗ ζγζορσγεσς ἴῃ σοοάηεβα δηά οὗ ἴπΠ6 πεοαββϑιν 

οὗ ργαςίϊςε δηα ρεύϑενεδηςα δη64 νυνί] 655 ἴῃ ΟΥ̓ ΘΥ το 1{,-- 

[Π6 1Ιάῴδα αἷἰβο οὗ [Πε ἀ:Πσα]ν οὗ τεϑιβίησ ἰετηρίδτιοη, οὗ {ΠῸ 

Παγάη655 οὗ {πε ἴ85Κ οὗ ῇοβε ψνῃο νου !α ΟΠ} {ΠῸ Πεῖσῃ 5 οὗ 

σοοάηεα55, --ἰπαΐ Ππεδθε ἰάθβαβ νεῖε ρύεϑεηΐ (0 {πΠ6ὶ πη οὗ 

ϑοοίαΐεβ, ΔΎ, ὑΕΓΕ ΘΌΨΕΓΠΙΩΡ ΠΟΠΟΘΡΙΟΙ5 οὗ Π15 [εδοῃϊηρ, 15 

ΟὈνΙοι5 ἴο δὴν οὔὈβεσνδηΐ γεδάευ οἵ {πῸ 77εηιογαῤἼία. ΑῊΥ 

ἴσια ᾿πἰεγργείδίοη {πεγείογε οἵ ϑοοζαίεϑ᾽ ἀϊσίαμη (Πδὲ ψητίαα 

15 Κπον]εάᾶρε, τηδὲ ΡῈ οὔα ΨἜΙΟΙ 15 σοηῃβιβδίθεηϊς ἢ ΠΙ5 

δεοςερίδηςεα οὗ {πΠ65εὲ 1Ι4θβαϑ. Απά νγὲ 58Π4]}1] ἢπα {Πε γεσοηςε- 

τηβηΐ οὗ {ΠῈ6 ἔνο ἴὶἢ ἴῃς σοηϑδιἀδγαίίοη, ποΐ οὗ ψνῆαΐ Πα 

ΘΘΕΙΠΠ5 ἴ0 ἀΕΠΥ͂ ὈΥ ΠῚ5 ἀϊσίαΠΊ, ὨΔΠΊ6Υ, [ῃ6 νεακη 655 οὗ {ΠῈ 

1πηα ᾽ν! 141 ν}1}1, θὰξ ἴθ νηΐ Π6 {τ]Ὺ ᾿πίεπάεα ἴο αῇμη, 

ΠδΙηεῖν, {Ππ6 οδχϊβίεηςε οὗ δατο ἴῃ ἴῃ 6 σοη ΒΟ] 5η655, ἃ5 ΜῈ] ἃ5 

ἴῃ {Π6 1ηϑιπ{10658, οὗ τηεη. 

ΤΠς ᾿πηροτίδησα οὗ σοηῃσοηίσαί ησ ΟΠδ᾽5. δἰζεπίοη ΠΊΔΙΗΪΥ 

ΟἹ {πε δῇηγπγαίίνε αϑρεοΐ οἵ ϑοογαίθϑ᾽ στθαΐ Δρορῃίπερπι 15 

ΟἿΪΥ ἃ ΡδΙΓΟΌΪΑΥ Ἰηδίϑησα οὗ ἃ σἜηεταὶ ἴα. ΕῸΓΪ [ἴἴ ΤΠΔΥ 

ῬῈ 5αϊά οἵ 411 ἔπ] σεποσα]!βαίϊοηβ, νυ ΠΕῖ ΠΕΥΓ ἴῃ ΙΠΟΙΔΪ5, 

ἴῃ ΡΟΙΙ65, ΟΥ̓ ἴπ βείεηςσε, {παΐ {Π6ῚΓ βίγεηρίῃ [165 ἴὴ ψ»ηδΐ 

{Παν δῇῆγπι, [ΠΕῚΓ νεακηθϑ5 ἴῃ ψνηαΐ {ΠΕῸῪ ἹΠΊρΡ]1ΟΙ ΠΥ ἄδην. 

ΙῺ οἴΠΕΙΓ νογάϑβ, νεῖν νΕΎΥ στεαΐ {ΠΙΏΚΟΥ, Ἔν ΕΥν ΟΠ6 ΏΟ Πδ5 

ΕΧογοΙβεα ἃ 5ρϑοῖα! ν ροννεσία] ᾿ηἔπθηςσα οἡ Π15 {1π|6, μ85 Πδά 

ΘΟΙΊΘ 5Ρ6(Ι4] ννοσγά ἴο βσᾶὺ ψῃϊς ἢ {π6 {1π|6 πεεάβα ; δηᾶ (Π15 

ϑνοσα ΠΕ 5816, ἴῃ βεαβϑοη δης6 ουΐ οὗ Ξε50ῃ, ϑν]1ἢ ΠΟ ΡΔΙΓΠΌΪΔΥ Τα- 

ϑατα ἴο Ροββ1:0 16 ΠπΠη18 0105 ΟΥ̓ 41141ΠΟδίϊοη5 οὗ [15 τα. ὙΤΠὰ5 

1{ΠῈ Ρτόρυαββ οὗ {πε ψουἹά ροεβ ὈΥ Ζίρζαρϑ {γῸΠὶ Ἐχασϑεσδίιοη 

οὔ [Π6 οπε 546 ἴο ἃ βΡοῦῃδρϑβ εα18] εχαρσεγαίίοη οἡ {πε οἵου, 

ΘΔ οἢ, Ποννενεῦ, ἰδανίησ {ΠπΠεῈ ννου]α βοιηθννῃμαΐ ἔδυ Που ἔογννατά 

ἴῃ 115 δοσαπγα!δίίοη οὗ Τπουσῃς δἀηα Κπον]εάσε. 80 ἔδσ ἤθη 

ἔγομῃ 1ἴξ Ὀεϊηρ ἰγὰ8, ἃ5 50Π)6 πᾶνε τεργαβεηϊεα ἴΐ, [Παΐ Ἔν εσν 

Ὀ2 



ἘΣ ΤΥΖΤΑΚΟΦΟΟΤΊΟΝ,. 

ῬΗΠΟΒΟΡΠΘΥ ννὰ5 τὶσῃΐ ἴῃ Π5. ΟΥ̓ ΟἾ5Πη5. οὐ Πα ρσεάθοθϑβοῦϑ, 

ΔῊ νντοηρ ἴῃ Π5 Οὐ ΔέΠΥΠηδίϊοη 5, {πΠῸ6 οχαοΐ σΟΠίΓΑΤΥ ΤῆΔΥ 

ΡῈ πιαϊηίαιηθά, {παΐ νεῖν σγύθαΐ ΡῬΠΙ]ΟΒΟΡΠΟΥΓ ννὰ5 τὶρσῃΐ ἴῃ 

ναὶ ΠῈ δῇηγπιεα, απ ντοηρ ἴῃ ἢ]5 ἰδοῖκ οἵ δρργβοϊδεϊοη οὗ 

ναὶ ΠῚ5 ργθἀθοθββοῦβ Πα ἰαυρηΐϊ [ΓῸΠῚ ΟἾΠΟΥ ΡοΟΙηΐ5 οὗ νίαν. 

Ι͂Ὼ Οἴου ννογάβ, ἃ σγεαΐ πιδη᾽5 αἰσία 5ῃου] 4 ΡῈ ᾿ηἰεγρτείεά 

ἀζοίογέραζην, ἴῃ τοϊαίίοη. ἰὸ {Π6 5Ρ6.ῖ8] πεϑᾶβ δηα ϑρεεῖδὶ 

Βε]εῖς οὐ Βῖβ {{π|6, ἃπΠ4 {ππι5. ΟὨΪΥ οὐσμὲ να ἴο ἰπίεγρτει: 

ϑοογαίθϑβ᾽ ἀϊοσΐαη), ΨΙγίαα 15 Κπον]εᾶσα. 

Θοο͵αίοβ Πδα ἴο ίδοε ἀπ ἴο τθοκοη ψ ἢ ἃ στοαὶ βοαερίϊοδὶ 

τηονθηηθηΐ, ννἹΠ νΒΙΟἢ 1ῃ ΠΊΔΗΥ οὗἁ 115 αϑρεοΐβ 8η4 πηείποαβ 

Β6 Παᾷ ἢ: ΠΊ56 1 πη ἢ [ἢ σομητηοη, ϑν 116 οα {Π6 ΟΥΠΕΥ παπᾶ 

6 ἔουπα ΠΙπΊ56 1 ΤΥ ΟΟΠΟΙ]ΘΔΌΙΥ ΟΡΡοΟΘΘα ἴο 15 υἱε]πιαῖα 

{Πδοσδίς 8] 55.165. 

ΤΠΕ σΘΏΘΙΆΙ σΟΠΟΙ 50 ὴ. ἴο νη Ϊοἢ Π6 ψὰθ Ορροβεά νἃϑ8 

{Π15, 1πδΐ τσῃΐ δηάα 7ιϑίῖσα δηα φοοάῃθϑϑ ψεσα πηδί(ειθ οὗ 

σοηνεητ 01, ΟΥ ὈΤΘ) μά 1ςσ6, ΟΥ̓ΟΠπηαία ; {Παΐ {Ππεσὰ νγὰ5 ποίησ 

ΔΌΒΟΙαϊΘ ΟΥ ἤχεα οὐ σετγίδϊη ἀροῦΐ {Π6π|, δηα {πᾶὶ ἐπῈ 58 

τῆδ ἢ νγὰ5 ἢΠ6 ΠΟ Κπενν ΠΟ ἴο τι56 σι ἢ Ρἤταβεβ ἰο ἢὶβ οὐνῇ 

Ρεβὲ δάναηϊαραε. Βαΐ, οὔ ἴπεῈ οὔπεὺ μαηά, ϑοοζαῖθϑ ρευίεςιν 

ΤΕσορτι 56 {παΐ {πεῖς ννὰ5 ἃ {Γπ{Π ἱπ|ρ|16α ἴῃ [Π6 ϑ5ςερίϊςδὶ 

αἰταα. ΒΙΟἢ {πε ννουἹά, δὲ {παΐ ᾿πποίατα, γοααϊγεα ϑῃου]α 

Ῥε βίαίθᾷ. [Ιῃ ἔδοϊ, [ῃ6 ννουἹά 15 αἰννανϑβ γϑααϊτίηρ 115 ἀδβίγαο- 

ἘἶνῈ οὐπτς5, 115 ὁ τ 6 -ΠΙΠΚαΥ5. Δη4 βοερίϊοβ, ἀμ οἴπεσ ψ»Ὲ]}}- 

ΔΌιβεα ρεύβοηβ. ὙΠΕΙΓ Γὰποίϊοη 15 ποΐῖ {Π6 σγϑδίαβί ; {Πδΐ, ἃ5 

ΜῈ Πᾶνε 5814, 15 αἰνναγβ σοηϑβίγαςίϊνε, αἰβυπηδίϊνε ; Ὀαΐ 11 15 

ἃ 5611] Γπποιίοη πανευίῃε!εβϑθ. ΕῸΓΪ {Π6ΓῈ 15 ἃ σοῃίηπ8] [6 η- 

ἄεπον ἴο δοσερὲ {Π6 ρσανδι]ηρ ΠΟΙΙΟῺ5 [ἢ ΠΊΟΥᾺ5 Δ ἃ ΓΕ] ΡΊΟΠ, 

Γαπάαπγοηΐαὶ πα δοοϊάθηΐα] 4ΠΠ|κ6, ἢ {Π6 ϑαῖὴα 411] ᾿ηἀο]θηΐ 

τεσατά. ΤἼδ "Πα οὔ [Π6 5011] 15 σσιϑῃεα ὑπ 66Γ ἃ ννεῖσῆς οὗ σοη- 

νϑηςτ 8] τουῦῖίηδ ; ΒΡ υϑίοη οἢ ἴΠ6 οη6 Πδη4, ΠΊΕ͵Ε ΤΙζ.8] 

οη {πε οἴου, 8 Κα Ρ {Π6 ὑνΠΟ]6 τουηά οἵ ννηδί βεῦνεϑ ἴο σερτο- 

56 ηΐ {Π6 1464] ἴῃ 6, Δ ΠΕη ππεη Πᾶνα 58Ὲη} ἰπΐο [Π|5 ΤΠ ΠΠΘΥ 

οὗ Ἰείμαῦρυ, {πεν πανα {πε βεηΐεηςα οὗ ἀἄθδίῃ ἴῃ {παιηβαῖνβ, 

“ΠΑΝ ἃ [ὈΓΠῚ οὗ σοά!ηθ55, θαΐ ἀδηγίησ {Π6 ρον Ὶ ἐπαγθοῖ, 

Απᾶ ἃ βεοοπά τϑβϑαϊὲ οὗ {Π15 ᾿ἱπάοϊεηΐ δοσερίαποα οὗ {Π6᾿ 

{τ Ἰοηδ] ἔοσ {πε γα, 15 566 η ἴῃ {Π6 δἰ{π46 παίαγα!!ν ΚΘ η 



ΨΙΚΤΙΤΟΣ }5 ΧΚΝΟΉΖΖΕΡΟΕ. ΧΧΙ 

Ρ ὈΥΚ {πε οΥάϊπατν πηᾶη, ΨῬΏΘΩ ΠΕ ΟΟΠΊΕ5 ΔΟΓΌ55 ΟἴΠοῖβ οὗ 

ἃ ἀἰβεσγεηΐ ννὰν οἵ "τ! ηΚιηρ,᾿ 45 Πα 15 ρΙβαβεά ἴο .8]} 1. ὙΠα 

5ΥΠΟΡΊ5Πιὶ οὗ οὐ βοάοχυ ίαγίβ. ῸΠῚ [ῃ6 σεῃθτα] Ὀγαπηῖ55, “ἃ 

Ῥοάγ οἵ δθϑβοϊαΐε δηά ᾿σγεζαία Ὁ]6Ὲ {γαῖ εχιϑίβ.᾽ ΤῸ [Π15 ββοῇ 

οὐ ποάοχ ρεύβϑοῃ ἀρρεηάβ {πες (ἴο Πἰπι) βεϊ εν ἄθηϊ ΤΉΪΠΟΥ 

Ῥ͵ΙΘΙΉΪΘ5 : ΧΙ δη4 τηΪη6 ΡΟβ5655 1{. ΕἼΟΠῚ ΜΈΓ ΤΟ]]ονν .4}} 

1Π6 τεσορηϊβεα δηα δοςερίεα [ουτηβ οὗ ργϑοίϊσαὶ σοπο] α5ΊΟη, 

1ῃ το] σίουβ δ ηα ΠΊΟΓΑ] ργαπάϊςα δηα Ρεγβθουτςοη. 

ΑΙΙ {Π15 τεςεϊνεά ἃ τὰς 5ῃακίηρ ΠΌΠι πε δηλ γεῖς 5. Ὀ.]εῖ16 5 

οἵ {πΠ6 ϑορῃϊβίβ, απ ϑοοσαΐῖεβ. μὰ αἱ ᾿βαβδί ἴηΠ6 δάἀνδηΐαρε 

ΜΉΘ ΠΕ επίεγεἀ οὐ ἢῖβ σοπϑβίσιςίζινε ὑΟΥΚ [ἢ ΤΟΓ8]5, {Παΐ 

1ῃ6 στουπηα Πα Ῥεβη οἰεαγεα [οσ ἢΠἰπὶ οὗ ἃ νϑϑῖ πῃάευρτοντῃ 

οὗ {γδα πο η5 δηα Ρῥγα) μα 1ς 68. 
ΤΠΕ τηοτῖί οὗ ϑοογαίθϑ νγὰβ {παΐ Π6 5ιιςι ξεδα ἴῃ ννεάάϊησ 

1ῃ6 πδνν ἀοοίτηθ οὗ ᾿πα]ν] ἀτ4]15π0 ἢ τῆς οἱ ἀοοίτπε οὗ 

ἀπϊνοῦβαὶ γαῖ, ἀηα ᾿ξ νὰ {Π15 ἀπίοη ΨΏΙΟἢ Πα ἐπάδανουτοα 

ἴο [ουπηυϊαίθ ῃ {Π6 τπηᾶχὶπὶ {Πᾶὶ Ψηγαα 15 Κπαον]εάσα. ΕῸΥ 

οη {Π6 ομε μαηά Κπον]εάσε 15 ποΐ ἃ πγαίζευ ουΐβι46 [Π6 τηϊη 5 

οὗ πηεῃ, ἴ πηαδί θ6 πάν! ἀππ}}}γ ρΡοββϑοβϑθά. Απα οἡ {Π6 οἴπεῦ 

Βαηά, Κπον]εάρσε, ἃ5 ἀἸβΈ! ηρσι5Π6 4 [ΠΌΠ ΠΊΘΓΘ ΟΡΙΠΙΟΏ, ραυα Κα 5 

οὗ [ῃ6 υηΐνεῦϑαὶ : [ἃ Πα5 ἃ τε αίίοη ἢ {Παᾶΐ νν ΒΊΟ ἢ ννὰ5 θαίοσα 

ΤῊ δηά 111] ΒῈ δίζεοσ π|6, ἴἃ μδ5 ἃ σϑί ει ἢ νυ δῖ 15 2726. 

ΤῊΙ15 ἀοοίσίπε οὗ {Π6 ἀπ] ἴῃ 8}} τρῆηξ δοίίοη οὗ ἃ Ρεύβομδὶ 

Δα ἃ ὑπίνεγ58] οἸειηθηΐ ἢς σοη ΓΙ ΠῈ14}}Υ ΘΠογοα5 ὈΥ ΠΪ5 τείεγ- 

Θῃς65 ἴο {Π6 Ρῥγδαςίϊοαὶ ατίβ. Α5 ΑἸἹοϊθία 85. ΠΊ ΒΙ ΠΡῚΥ 5414, 

Ἠ15 141 ννὰβ Ἔνεσ οὗ “ρϑοῖκ- 5565 δηἋ βῃλ 5 ἀπ ΠΟ] ΕΓ5 ἀπὰ 

ΤΑΥΤΊ 5. Απά Π15 σοηνεσϑαίοηβ Ἱ ἀγϊϑίὶ ΟΥ̓ ΑΥΓΙΠσοσ, 

ΨΌΥΚΟΥ ἴῃ στεαΐ {ΠῚΠΡ5 ΟΥ̓ 5118]], 411 ἰεπά δα ἴο Ἔχίγαςς ΠΌτη 

{πο Π ΟΥ̓ Ρῖονε Ὀγ τεΐίεγθηςα ἴο ἔποτη, [Π6 πηΐνεῦβαὶ ἀηα Πδο65- 

ΒΑΤῪ ὈΠΊΟΏ ἴῃ ΘΝΘΙΥ τί οὗ [πΠ6 νο ἰμιηρ5, ἃ ἠατῦ ΟΥ βίαπαατσά 

Ουΐϊϑιάε απ Ρεγοπάᾶ {πΠῸ6ὶ ΨΟΥΚΟΥ, ἴῃ ταίεγεησα ἴο ΠΟ Π ΠΙ5 

γνΟΥΚΚ ννὰβ τἱρῃΐ ΟΥ ν τος, δηάᾶ ἃ 2εγζϑεοηαὶ αῤῥγελειδίο οἵἉ 

{Πα Ιανν ἴῃ {πῸ Κπον]εᾶάσε ἀπά ργαςιϑεα 5Κ1}] οὗ {Π6 ὑνοσύκευ. 

Τῆδὶ ψΙγίπθ ννὰ5 Ἰἀθητοα] ἢ Καον]εάσα πηϑδηΐ Ποσγείοσε 

ἴο ϑοοαίθϑ, {παῖ νἱσίιθε νὰ δῃδίοσοιιβ ἴο {Π6 δτίβ: λγεί, 

ἸΠΑΒΠΊΠΟΝ 845 μετα ννὰ5 ἴῃ Ὀοίῃ ἃ βίδηάασγα οὐ ᾽᾿ανν εἴεγηδὶ 

δια ᾿πΠΡΟΥΒΟΠΔ] ; ἀπα σεζογαῖ, ἸΑβυ!Οἢ 85 [15 δἴθγηδὶ ἰὰνν 



ΧΧΙ ΤΜΤΡΟΡΌΟΤΊΙΟΛΝ, 

τηδηϊ ϑιθα ᾿[5 1 ἴῃ ἴῃς σοηδβοϊούβηθϑοβ οὗ {Π6 ᾿πάϊν! πα] ἀϑ5᾽ 

λὶς Κπον]εάσε οὐ. 511}, [Πε ενϊάβηςε δπα {πε ουΐσοπηα οἵ 

τπ6 ἴννο Ρεϊπρ 5βθθὴ ἴῃ [6 Ὀδδυῖν ἀπα ἤΐμα55 οἵ [Π6 ουξζννατα 

τΈ 5] ΟΥὙ ργοάιπιοί. 

ΨΙΠ1. ΤΗΕ ΜΕΤΗΟΡ ΟΕ ΘΟΟΒΑΤΕΘ. 

Ιη ἴπΠ6 ἀενεϊορπιθηΐ ἴῃ ἀείδ] οὗ {Π15 σθῆθσαὶ ΡΥ ΠοΙρ]6 οὗ 

Ηἰβ ΜΠ ἃ νίαν ἴο {π6Ὸ σοηῃδίγασίινε ἰγεαϊπηθηΐ οὐ σατταηΐ 

Ῥεϊϊεῖβ, ϑοογαΐεϑ ἄτενν ΠΙΌΠῚ {Π6 ΔΥΠΊΟΌΤΥ Οὗ σοΙη ΠΟ 56 η58 

Πα ΠΟΠΊΠΊΟΣ ΡῥΓϑοίΐοα ἔν ῬΘΆΡΟΙ5 ϑ ΠΊΟΝΙ Ὀασαπηα ἴῃ ΠΪ5 

Βαπάβς απᾶ ἴποβὲ οὗ ϑισσθοάϊησ ΡὨΠ]ΟΒΟΡ ΠΟΥ. νεσΥ ποίδὈ]8 

Ογραϑα ΟΥ̓᾿ΠΒ ΓΘ ηΐ5. οἵ ἱπουρῃΐϊ ; [Π6586. ψεῦα [πάποίίοη 

απ Πεοβηϊίίοη. ὙΤΠΕῈ ᾿πάποϊοη νυν ῖο ἢ ΠῈ ἀδνεϊορεά οου]ά 

ποῖ Πουϊ ναῦν πιαίθυία! Δ] αγαϊοη5. πα σοΥΓθοίΙοη5. Ὀ6 

ΔΡΡΙ Θά το αιοϑίίοηβ οὐ ρῃγϑίσαὶ βοίθηςθ, ϑἴποα 1 οοηϑβίϑίθα 

ΟἿΪΥ ἰπ ἃ βοπηθνῃδί δοοϊάθηΐαὶ ᾿ξ ποὶ δυο Γαγν (ΟἸ]δοίίοη 

Οὗ ΠΊΟΙΘ ΟΥ 655 ΟὈν]ουσν δἰηγπγαῖϊνε ᾿ηϑίδησαβ, ΊῈ ΠΠ||16 

αἰτεπηρὶ ἴο 5θαΎ ἢ ἴογ σοπ ἐγ ἀ]οίογΎ ΟΥ̓ Παραίϊνε Ἰηβίβηςα8, 5{1}] 

1655 1 ΔΠΥ ποίϊοη οὗ ννῆδι 15 τηδαηΐ ἴῃ τηοθτη 50 Θης 6 

ῬΥ εχρεσϊπηθηΐαὶ ἰεϑῖβ. Απά {Π6 πηθίποά σοηβεαπθηῖν ΠΕη 

ἈΡΡΙΕ4 δ5 ἴ ννᾶβ Ὀζ Ασὐϊβίοι!β δηα ἢ]5 [Ὁ] Οννεῦβ ἴο Ρἢγ5165, 

Ιεὰ ΟἿΪΥ ἴο ΠΊΟΤΕ ΟΥ 1655 πα βου πηπαΐθ ἀπα πηνετῃοϑά 

συσββίησ ; [ῃ6 φσιιεβϑίησ πησηΐϊ Ὀ6 ΟσσΑΒΙ ΟΠ }]Ὺ ΠΆΡΡΥ, θαΐ 

ἴξ σουἹὰ πονεῖ ἴδε ἴῃ {πᾶΐ εχαοὶ Κπον]εᾶσα ψὩΙΟἢ 15 {Π6 

τοί ΠοΥ οὗ πΕΠ1ἰγ. 
Βυΐ ϑοοαΐεβ ὄβχρσεϑϑὶν δχοϊπαβ. ρἤγϑιοα] ἀαδϑίοη 5. ἔγοτη 

Ηϊς σοηϑιἀεγαίίοη, θα! ονίησ {Ππαΐ τὰ] Κπον]εᾶσα ννὰ5 85 τὰ - 

σατάβ {Π6πὶ πε ΠΘΥ διαί πα }]6, ΠΟΥ ΠΘθ αι] ἔοσ πηᾶη. Απά 

Βονενεῖ πηοάδθγῃ Ἔχρουίθησα τηδ Πᾶνα [4]5: Πα ἢ15 Δ55Π|ρΡ- 

τἰοπ5 ἴῃ {Π15 τηδίζευ, γεῖ ἴ σδη ΒΑΓ Ὀ6 “ιπαϑιοηθα {παῖ 

ἘΠῚ θείου, θεσδιιϑα πΊοσα βοῆς, τηθ Ποά5. οὗ ορβεγνδίϊοη 

ἀηα ἐχρεγπιεηΐ Πα Ῥεεη ᾿ἰηνεηίϊεά, {Π6 ορίηΐοη οἵ ϑοογαΐθβ 
Π84 ἃ πιεῖ] ργδοῖῖςαὶ ταϑαϊί, νυ ΠΙ ἢ 1 ταῖσμξ πᾶνε θεβη οἵ δά- 

ναπίαρσε {{Ἰδῖοσ [Πεουῖϑίβ Πα δοςερίεα Του ἐπα πηβαῖνεβ. ὙΠῈ 

ααεϑίίοηβ ἴο νι ῃῖοἢ 6 σοηῆπεα Πἰ5 δἰίθηίοη νγαγα {Π656 : 

“ὙΥ̓Βδΐ ἴ5 ρίεῖγ, νγνῃδί ᾿τπηρίεἰγ ἢ ΟΥ̓ μδΐ 15 πιβαηΐ ὈΥ͂ ΒΟΠΟΙΥ, 



ΤΏ ΜΕΤΩἙΙ͂ΟΙ ΟΣ 500}4725. ΧΧΙΙ 

ναὶ ΌγῪ αβεπεβοῦ Δ΄ βδΐ 15 ψιβάοτχη, δῃηᾶ ννῆδί 15 [ον ὃ 50 

4150 σι σουγασε δη4 σοιναγάϊςε, ἴῃς βίδία δηά {Π6 σμδσδοίευ 

οὗ {με βἰδίεβιηδῃ, δηά 50 ἔοσίῃ ᾽ (Χεη. 2767. 1. 1. 16). 

Ιη {πε ᾿πνεβίσαίοη οὗ ΔηΥ οὗ {μεβϑε ααδβίϊοηβ ϑοοζαΐαβ 

Ῥτοςεεάεξά ΒΥ ἃ 5εῦῖεβ οὗ ραγίϊ συ ]ασ Ἰηβίδησεβ ἴῃ ΜΏΙΟΘ {Πε56 

[ΕΓ ΠῚ5 τη]σἢΐ ΤΙΣ ΉΠΥ Ρεὲ πι566, 1. 6. ΠοΠ 5] ΠΥ ΜΠ {ΠπΠῈ τεσοσ- 

ὨΪΒεα ΔρΡρΙ]σβίϊοηβ οὗ ἰδησιιαρε δηᾶ τῃς6 σοΠΠΠΊΟἢ 56 η86 οὗ 

τηδηΚιηά. 

Ιῃ {Π656 νδυϊουβ δρρ᾽Ισϑίοηβ Πα εηἀεανουγεα ἴο ἀϊβοονεῦ 

1Π6 σοΙηηΟ ΟΥ ΠΕΟΘΒΒΑΓΥ ΟΥ̓ ΠΗΪνΕΥ͂ΞΆ] ΕἸεπηεηΐ ; [Π15 με ἴοοκ 

ἴο θὲ ψνῆηδέ {συν σοπϑιϊ ας {πε Ιάδα οὗ [Π6 ἴεστῃ, [815 1ῃ 

Βδοσγί Πε ἴοοκ ἴο θὲ 115 7)εμηιἼΐζογι. ὙΠ5 ἔσο [Π6 ΔΠΑΙγ 515 

Οὗ ΤΩΔΗΥ Ρδγί!οι]αγβ ΠΕ τεδοῃαά ἃ σεπεῖαὶ σοποδρίϊοῃ, ΠΙΟἢ 

ἐπηεγρϑα οὖ οὗ ἴΠε τεσίοῃ οὗ ΠΊΈσα ρσϑοίίσε οὐ ἰηϑβίϊποῖ, ἰηἴο 

16 τερίοῃ οὗ Α ποτυϊδφεῖσε. 

Νον, πόννενεσ ᾿ηροχΐεοϊς ἰῇ ΠΊΔΗΥ͂ σα565 ἴΠ6 ῬΥΎΌσἝ55 ΠῆΔΥ 

Βαανα Ῥεθη ἴῃ {με μΒαηῃάβ οὗ 115 στϑαΐ ᾿ἱηνεηΐου, ἴΠ6 ρΥ͂Ό σα 55 

“15 1 115 εβϑεῆςα Ἰἀθηζς 8] ὙΠ {Πᾶΐ οὗ Ἔνεσν σεπυϊηθ ΡΏΠ1ο- 

ΒΟΡὮΥ, ἴἴ 15 ἴῃ ἔαοϊ ἴῃ σεῦπι {Πδΐ ϑδπὶ6 “ ὨΙβίουιςδὶ ππεῖμοά᾽ 

ΨΥ ΒΙΓῊ 15 πον τασοσηϊδεαὰ 85 δ οὔςε ἴΠ6 τηοϑί 5ο]]α απ [ῃς 

τηοϑβέ ἐγ! {π] ἴῃ ΡΒΠ]ΟΘορῆγ. ΕῸΓ ἰἰ 15 σοτίαϊη {Ππαΐ ποῖ ομα 

οὗ 16 ννογάβ ΨΏΙΟἢ ἜΧρΡΥα55 ΠΊΟΓΔ] σοί! οη5,---σοοὰ Ὀδά, 

τῖσῆς ψγοηρ, ᾿ι5ὲ πη]πβῖ, ΠΆΡΡΙΏ655 ΠΊΪΞΟΙΥ, 8ΔΠη4 50 ἰοσίῃ, 

15. {γῈ}νῪ ἱπί6}}]Ρ10]6 ἀρατί ἔτοπι [Π6 Βἰβίοσυ οὗ [Π6 {ΠΘΟΥ 65 

οὔξ οὗ ψΏΙΟ ἋΠοβαῈ ννογάβ ἢᾶνε βρτιησ. ὙΠπῈ ρτόςσαθββ ὈΥ͂ 

ὙΒΙΟΝ τ ΠΟΠΊ65 ἴο ΚΠΟΥ ΠΙΠΊ5ΕΙ 15 αἰνναγβ ἴῃ 6 βαπηθ: ΠΕ 

ἢγϑί ὄεχρύεϑβϑεβ νΠδΐ 15 ἴῃ ΠΙπῇ Ἰἢ δοίβ Οὐ Ῥνοτβ ΟΥ̓ ᾿π5Επ|]0 05, 

πε 6 ἴυγηβ τουπηα δηα σοπῃίεπιρίαῖεβ ἀηα Δηαγϑεβ γαῖ 

15. {85 ουϊδιάς οὗ ΠΙΠΊ5Ε}Γ δηα γεῖ 15 τηοβδῖ {ΓὈ}ἢῪ δηᾶ ρεσ- 

ΤῊΔΉΘΗΓΙΥ Ὠἰπη56 1 ; δηα [15 τείσοβραςοῖινε Δ ΠΑ] 515, [15 Οὐπτ1- 

αἰ5π), νυ {Π6 ᾿πεν!αὈ]ν σοηβεαπεηΐ σοϊτγεοίίοη πὰ τεοοη- 

ϑἰγασίίοη, Ὀδσοηθ5 ἴῃ6 ΠΑΥΌΙΠΡΕΥ οὗ ἃ ἤισῖΠευ δάναπος 1 

1Π6 5οοῖδὶ δηα ποσὰ] βίσιςσίασα. [{ 15 ἴο θὲ σειπειηθεσεα ἰδ 

1ῃε 2λγοίεαζ νου] ἃ ἄοεβ ποῖ ἴπ5 ἀδρεπα ΟἹ ΟἿΓ δ ηδί γ515 : 

ΟἿΥἿ σοπηΐοτί ἴῃ 1 ἀερεηᾶβ οὐ {Π15, θὰΐ 1Π6 ρἤγϑιςδὶ νου]Ἱά 

1561 Πα5 115 ἰαννβ δῃηα 115 ῬΡσοσεϑβϑεβ δηςΓΊΓΕΪν δρασί ἔσο ΟἿΓ 

τὨϊηκΚίηρ οὗ μετὰ. Οὐ {Πε οἰ ποὺ Βαπά, ἴπῈ ἡτογαΐ ἡγου]ά, ἃ5 1ἴ 



ΧΧΙΝ ΤΥΙΤΚΟΡΌΟΟΤΤΟΛΝ. 

εχ ϑίϑ [ΟΥ̓ 0.5, 15 ἰῇ ἃ βθῆβ86 ἴπ6 ογϑαίϊοῃ οἵ [πῃ ἐπουρπξ οὗ πιδῃ, 

ποῖ οὗ {Π15 τηδῃ οὐ {πδϊ τηδῃ, θαΐ οὗ ΠΊἢ ἃ5 ἃ γεαϑόῆδῦ!α δηὰ 

τεαβοηϊηρ ογεαΐασθ ὅνδε δἵξ 'ἴῇ ΠΊΟΓΑΙΒ δοοογάϊηρ ἴο [Π6 

τηθαβυσα οὗ ψνμαΐὶ να {Π]ηκ ἢ; Π6, ῸΓ ΘΧΑΠΊΡΙΘ, 0 Πᾶ5 {Π6 

τΠπουρῇΐ οὗἉ ἔγεε. οἰ Ζηβ ]ρ 15 Ροϊθη τ} ν ἃ ἔτεα οἰτζθη, δηά 

ῖ5 οἡ ἴπ6 τοδά ἴο Ῥεςοπιθ 50 δοίΐμα]ν ; {πῸ ἰΙάβα οἵ ἌἽμαβίν 

οὔςα δνοκεά ἴπ {πε τπουρῃΐ οὗ ἃ ῬΡΘΟρΙῈ ᾿πϑν]ῖα]ν θΕΟΟΠΊ65 

ἜΧρταββθα ἴῃ τοϊδίίομβ ἀπα βοοῖαὶ ἰπϑεϊταἱΐοπβ ἡ μἰςἢ τεαυΐτα. 
σΠαβον δηα στε 6Γ ᾿ἴ ΡΟββιθ]6, αηα 50 οῃ. 

ΤΠ5 ννὰ5 π5ῖ [Π6 ρτόςθβϑβ ψῃΪοἢ ϑοογαῖθβ αἰοιηρίθα ; Π6 

ἴοοκ {ΠῈ σομημηοη ἰδησιαρθ, [Π6 σΟΠ ΠΟ πΠΡΓΘ] μα ἸςΕα Ὀ6]16[5, 

16 οΥἀϊματν ργαοίϊςεβ δηά ᾿ηϑυτατοηϑ5 οὗ [Π6 πιθη ἀθουΐ Ὠ]ΠῈ 

85 ἴΠ6 γαὺνν πηδίθυια] ΤῸ ἃ ΠῸῚ ΔΉΔΙ 515 ἴῃ ΤΠΊΟΥΔ]5, αηα [Ππ5 

Ἰαϊὰ τῆς ἐουπάδίοῃ ΤΟΥ 811] βι θβαααθηΐ ΡΗ]Π]ΟΒΟρἢΪ65, ἀηα 8]]} 

ΒΕ ΡΘΘ απ ηΐ 50614] 5υβίαθ πη. 
ὙΠΕ σοηπηθοίοη οὗ ὨΪ5 πηθίποά 85 {Πτ|5 ὄἼχρ]αἰϊηδά, νι 15 

σΘΠΘΙΆΙ ΡΓΙΠΟΙΡΙῈ οὗ {Πς6 ἸἀθητΥν οὗ νἱτίας δηα Κπον]εᾶρε, 

15 ποΐ αΥ ἴο 5ε6εκ. Μιγίια 15 {π6 ἰἄθα] βχρύβϑϑίοι ἔου τΠδΐ 

Ρετίεοειε σοπάϊοη οὗ {πῸ ᾿ἱπάϊνΙάπια], τυ ἢ ̓ ὲ 15 {πΠ6 αἱπὶ 
Δα τομάθπου οὗ [Π6 ϑοοῖδὶ οὐρϑη θη) ἴ0 ΠΊαϊκα ΡΟϑϑ10]6 δηά 

ἴο βθοῦτθ. ὙπΠαΐ σΈΠΕΓΆ] δἰπὶ δηα (66 ΠΟΥ͂ 15 ΕΧΡΥΙΕΞΒΘΑ͂,.--- 
ΠΕνΕΥ δαδαμδίοϊυ, ᾿15ὲ θεσαῖιβα τηδῃ 5 μοί ρεσγίεςς Ὀαΐ ΟἿΪΥ 

ΡῬτοσσεβδβίησ, θαϊ 511} ἴῃ ΟἸΓΠ1η6---ἰη [Π6 σοπηηοη ϑγογάβ δηά 

σοι οη ̓ ηϑιΠτππἸοη 5. ΙΓ ἢ ἀτα {Π6 δ οάϊπηεηΐ οὗ ἔπ6 τη]1- 

νοΥϑα] ᾿ΠΠΡΟΥΘΟΏΔ] 56 ηῆ56 οὗ {Π6 σοπηιηπηϊγ. ὙΠα5 ἴῃ 50 ἴδ 

85 ΜῈ σείΐ δ ννῆδί {Πῃ656 σοπηήηοη ννογάβ δῃηᾷ ᾿πϑι{π||00}5 {ὙΠ Ὴ Ὶ 

τηθ68ῃ, ΜῈ 8416 σεί[ηρ ἴῃ ἃ τεαβϑοηθά ἴοσπῃ δ ψμδί νἱτίαπα 

Τη6 845, Δη4 αἵ ννῆδί Ἔνεῦυ οΠ6 οὗ τιι5 ΤΕ 8}}1Υ Πη6 85 ἴῃ 50 [8 85 

Ἠ6 15 ΤεαϑΌη8 06 οὐ νἱσίποι5. Απά {Πε νἱτίποι πη 15 [Π6 πηδῃ 

ννΠ0 Πδ5 σοί δἵ [Π15 {τε πηθδηΐησ οἵ [Πς6 ννου]ά 1 ν]ςἢ Πα ᾿ἴνε5, 

ποῖ 85 ἃ ΠΊΕΓΕ [ΠΘΟΥΎ, γΙΟἢ 5 ποῖ ναί ϑοοζαΐεβ ΠΊΘ8 5 ὈΥ͂ 

Κπον]εάρσε, μαΐ ἴῃ {Π6 τθ 8] ρσγαοίίοδὶ Κπον]εάσε  ῃοβα ργοοῦ 

15 Τουπηα 1ἢ δοίίοῃ σοηξου 4 016 ΜΓ [Π6 50614] 1464]. 

ΙΧ. ΨΠΙΙΝΟ ΑΝῸ ΝΜΙΜΙΝΟ 51Ν. 

50 {ΠοΤΟΌΡΉΪν σοην!ηοεα νγὰ5 ϑοογαΐεβ οἵ [Π6 ρδ.Ύ8 16 151 

Ῥεΐνεεη ψιίας δηα τς Ατίβ, μαΐ ἢς ἀεβηϊεὶν σαττβα 1 



ΙΣΩΝΟ ΑΝ ΔΎΨΖΖΕΖΔΙ͂ΜΟ .17})ς ΧΧΝν 

Ἰηΐο {π6 ἀΠῆςα]ξ τασίοη οὗ ν}111, απ πηαϊηϊαϊηθα {πῸ ραγϑάοχ, 
1ῃδΐ 1π5ὲ 845 ἢ6 ὴο Π85 {Π6 5Κ11 ἴο ἄο ψηδί 15 τὶσῃϊ ἴῇ δῇ 

ατί, σδῃ Ὀαβί, 1 με ρίεαβε, ἀενίαίε ἔτοπὶ ναὶ 15 τίρῃΐ, 50 

4.150 ἴῃ ΠΊΟΥ815, Π6 γγῆο 51η5 νο Α ΠΥ 15 θεϊίεσ {Π8η {Π6 τηδῇ 

ῈΟ 51ηὴ5 ᾿ῃνο πίαυγ. ΤΠΙ5 Ραύδάοχ ἢδ5 παῖαγα! νυ ΕΘ ἃ 

Θ0Γ6 βίυ πη 15 -Ὀ]ΟΟΚ ἴο τηαηγ. Βιεΐ (ἢς αἰ] σα]ν 15 ἀσαὶη 

Θητ τοὶ {ΠῸ στεδίϊοη οὗ Πυθα ΠΟ σμοοβα ἴο ἴακε ἴΠ6 νογάβ 

οἵ ϑοοζαΐθβ ουΐξ οἵ {Π61Γ σοπηθδοίίοη, δηα ἀρασί {τῸΠπὶ ἢΪ5. οὐ 

᾿πιογρσγείδιοη οἵ {Ποτη. 

Ιη [ῃς ἀοτηδίη οὗ ατί 1 15 ἃ ἈΠΉ1Π1ΔΥΓ ἕαςί το 411] ῆο μανε 

βίαα]64 {Π6 5 ]εςοΐ, [Πδΐ {ΠΕΥ6 ἀγα ἴννο βίασε ἴῃ {Π6 ἀξνεὶορ- 
τηρηΐ οὗ {πε δτίϑδί ; ἢγϑί 15 Ζεἀγ)ζαλ7ζε, ὨἈ15 ἈΡΡΡΥε Π 1 6 5Ἐ]Ρ, ἴπ 

ὙΠΟ ἢ {6 ἰανν ἔργ ὨΙτὴ 15 [Παΐ οἵ οθρεάϊεποε ; ἃ {{π16 οὗ δοαυ της 

Τυ]6 5, ̓πηϊταττησ πη 46]5, 5 θ πη ἴο 1η5 γα στΊῖοη : Δ ηα βεςοηῃά, 

ἢ15 7765 16γ)α γε (νυ. νν μα ΡΘΥΞΟΠ Δ] ̓πΐοσναὶ οἵ ἢ} αγιαεγ)αλ7ε 

1ῃ6 [Δἰε5 δ ἄδξοεα ἴο βοῇ). [}ἢ {Π15 ἤπδὶ] ρετὶοά οἵ 

Μαβίεγϑῃ!ρ, μΠ6 ἰγαηβοθη 5 Γ]65, 4065 ποῖ ᾿πηϊϊαΐθ, ἴῃ ἃ 5656 

σοηἰγαά!οί5 ᾿ηϑίγασιίοη. ΤῊΪΒ 15 ννμαΐ 15 τηθαηΐ ὈΥ 15 Ῥεϊησ 

ἃ 77αϑίε7, Ὁ Ὠἰ5 θεϊηρ ογζρζηαί. ΤῊ ΤΊΘΓΘ νοΓθ 8] ἀδβου!ρίοη 

1Π6Γ6 15. τη ἢ ΤΟΘΘ] σα Ὀεΐννεεη [Πς σαἰΠῚ ΘΙ ραυϊοσ ν οὗ 

1π6 Μαβίεσ, σσθδῖν ἀατίησ, ΠΟ νν1}15 ποῖ ἴο ραϊηΐ ψνμαΐ 6 

ΠΟ ΓΑΠΥ 5665, θαΐ ἐΠπαΐ νν]Γἢ ΠΙ5 508] Ιοησϑ ἴο 566, δηα [ἢ6 51} 

να] η655 οὗ ἴη6 τὰνν ΠΘοΟρἢγίθ, ΠΟ “Ρραϊηΐβ ψνῃαῖ ἢς {κε 

ὙΊΓ ἢ πηι ἢ βο! σταιϊα]ατοη απ σοποοῖῖ. ὍΤΠΘ γερηζ 15. Υ ΠΟΤῈ 

{πΠ6 ἀἸβδγθηος ςοπηθ5 1Π, ΟΥ ταῖπου, Ποτα της αἰβδγεηςε Ρ6- 

ΠΟΠΊ65 ΟὈν]ου5 ἴο δνευυθοάν ; ἴΠ6 οὔθ Ραϊῃηΐβ ἃ πηδβίεγρίεςΒ, 

1η6 ΟΥ̓ ΠΕΥ Ραϊηΐβ ἃ ἄδιθ. 

Απᾶ ἴῃ ἰῇ ἀοπηαὶη οὗ πιο β 15 ἴ ποΐ 50 αἷἰϑο [5 ἴἴ ποῖ 

Ῥεασδιβα ἴΠ6 νου μα5 Παὰ πιθῃ στεαΐ δἘπΟΙΡῊ Δ ηα ΠηδϑβίοΥΪΥ 

ΘΠΟΙΡΉ ἴο ἀϊβοθαυ {πὸ ,γη, {παῖ 1 Πα5 σαυπογθα ἴῃ 50 τη ἢ 

οὗ [Π6 δ5ϑόζεο, οἵ σοοά ἢ Δ νεσε {πΠ6 ρσορῃείβ βίοπϑά, [ῃ8 

ΤηαΥγΥ5 ογαοϊῃοα οὐ θυτηςά, {Π6 τε ΡῈ ]5. πα στονο τ ] ΠΑ 165 

γνηο Πᾶνα θθθη {Π6 Ροηθοῦϑ οὗ ρσόσυθββ, ΒΘ οὐ θχεουῖθα ἢ 

ΎΠΕΟΥ Ῥτοῖκα {Π6 Ἰδνν5 οὐ {Ππεῖγ σοπηίΐγυ, {Πα ν " ἀϊβίασθαα βοοϊ είν, 

{πεν “υπϑει ς᾽ 411] ΠΊΔΠΠΘΥ οὗ Ὀε]οίβ δηα 811] ππΔΠΠΟΥ οὗ 

ῬΕΙΘΟΙΒ ; 3 ΠΊ6 8ἃ5 (γϑί σαπιθ, ποῖ ἴο Ὀτηρ ρεᾶςα ἰπΐο [ῃ6 

γγνουά, θα ἃ ϑυνοσά. Αηᾶ δοςογάϊηρ)ν {Π6 νἱγίαουβ ἀπα ψΜν6]}- 



χχνὶ ΤΥΤΡΟΡΟΟΤΊΟΝ. 

πιοδηΐησ, ἴΠ6 ααϊεῖ ἀπὰ ἘΠῸ σοὨ ΟΥΉ8 Ὁ]. οὗἉ {Ππεῖγ εἶπιο, τησαβί 

16 ἰοση ἢ ὈΙ]οοά ἃηα Πιββϑίησ. Υεὶ ννεῦα ποῖ {656 

ΚΜ ΊΠησ ΘΙ ΠΉΘΙΘ ᾿ Βαίογ Πα {Π6 ὉΠ Ἰ]ΠηΡ 5 ΠΠΘΥΒ, {ΠΕ6ῚΓ 

ἀδπουησοῖβ δηα ρεγβεουίουβ ἢ 1 ΟἿΪγν Τα υϊγεα ἃ σοποσδί]οἢ 

ΟΥ ἴνο ἴο Ρτόνα {παῖ {ΠπῈὺ νγεσα οὗ {πΠ6 νου] 5 θαϑί. 

Ηβίοσυ, ἃ5 ϑοοζαΐθϑ Κπονν ἴἴ, Παά ποῖ Ῥβθὴ 50 δῃσ θα 

ἢ της Β]οοα οὗἉ 5αϊηΐβ δ ῃηα πηαυίυγβ ἃ5 [Παΐ οὗ Ἰαῖοσ {{Π|65 

Πὰ5 θεεῆ. πὰ ἤδῆςς ἢϊβ {Ππβίγαϊοηβ. οὗ ννμαΐ μ6 πιδδηΐ ὈΥ͂ 

ΚνΠΠΠἸηρ 5᾽η ἡ ἀγα οὗ ἃ ΠΟΠΊΌΙΕΙ Δηα ΠΊΟΓΕ ΠΟΠΊΠΊΟΠ-ῬΙαςα 

ΠΠαγαςσίοσ ἢ Ῥὰΐϊ {ΠΟῪ ἀτα ἴοσ ἴῃ6 ρύσροβα οἵ ἢῖ5 δύραπχθηΐ 

ἸΙάἀδηιῖςα] ἴῃ οϑϑθησθ. ὙΠΕΓα ἰ5 ἴΠ6 σΈΠΕΘΓ͵ΑΙ, σφ ῥογαϊας »ιεγαα, 

ὙΠῸ 5θεῖηρ ἢἰ5 ἴτΟΟΡρ5 αἰβῃξαγίε θα δηᾶ ἔδι]!ησ Π]πη, ΟΠ θα 5 

1Π6 πὶ ὈΥ ἴα]βε ἤδνν5 οἵ σοπλϊηρ ἀϑϑίβϑίαηςα, δηα σϑ]η5 ἃ νὶο- 

ἴογγ. ὍΠΕεῖα ἴ5 ἴῃη6 {Ἀ ΠΟΥ δηχίοιβ [ΟΥ̓ Ὦ15 50η᾽5 Πεδ] ἢ, νν ῆῸ 

ν 1165. ὨΪπΠῚ ἴοὸ ἴακα ΠΪ5. πγραϊοϊηα Ὀγ ῥσγεϊεπαϊηρ 1ἰ 15 ἃ ἀἰδϊηΐγυ. 

ΤΠΕΓΘ 15 ἴῃς πάη, ὴΟ 5665 15 {Πα πα ἴῃ ἀδβροπηάδηου, δημά 

βίθαϊὶβ οὐ ν]Ἱοΐθηι!ν ΤΟῸ5. Π1ΠΔ οὗ Π15 ϑινοσά, ἰδϑὲ μῈ ἄο ΠΙπηβο ἢ 

ΔῊ ἰΠ]υτγ. ΤΠΘ656 ἀγα [Π6 {ἈΠΉΠ1ΔΥΓ δία ησθϑ ΠΟ ἢ ΧΟΠΟΡἤΟη 

αυοίεβ (7}Ὼ176791. ἵν. 2) ἴῃ ἀἰγεοῖ σοη)ππηοίοη ἢ (Π6 ἀοοίτπα 

οὗ “ΜΠΠηρ 5᾽η. ὙΠΕΥῪ ἀγα ἴΠ6 σΟΠΊΠΊΟΙ ἰορίο5 οὗ σαϑα 5(ὙΥ, 

{ΠδῪ ἀγα τΠς ἢγϑί δἰ επγε πίτυν ΡΥΟΡ] 6 Π15 οὗ εἰ σα] σοπίΓΟν ΕΥΘΥ ; 

Ραΐ [Π6Υ, αἱ ἰδαϑί 1ῃ 1π|1|6, Π]αϑίγαϊε νυν ῃδί, οἡ ἃ στδηᾶοσ δηάᾶ 

ΠΟΙΟΥ͂ 5οδ]θ, {ΠῸ ΠΙβίοσυ οὗ ( ἢσγιβίδη τη υ τ οσΎ Πα5 ρτονεά 

{1π|65 οἂξ οἵ ΠυτηΡου, [δὲ {Π 6.6 15 ἃ [οσπγ8] ντοηρ-ἀοίηρ ΠΟ 
15 ΟΩΪΚ ἴῃς ββεκίηρ αἰζευ ἃ ΠΙσΠεΥ τὶσῆΐ, αηα τΠδὲ [Π6 τηῃ ΏΟ 

ΒΥ ονεάϊεπος ἢδ5 Πι|Π]16 4 41} τ σῃῃςεουβη6 585, 15 ἴΠ6 πῆδῃ ΨηΟ 

ΔΙΟΠΕ 15 σοπηρεΐδηΐξ ἴ0 νΊ5ΕΙ]Ὺ ἰγαηβοθηα οὈαάΐδηςΕ, Δη4 ὁ 5εῦνε, 

ΓΟΙῸ ἢ βεαπηησ ΥΘΉσ, ἃ ΠΙΡ ΕΓ Ῥοοά.ἢ 

Χ. ΘΟΟΒΑΤΕΒΑ “ΝΊΠΠΙΝΟ ΘΙΝΝΕΒ.ἢ 

Ῥεσμαρθ ἢἰβ οὐνῆ Π|δ6 πλρῃῆς πᾶνε βυρρεβίξα ἴο ϑοοζαΐεβ 

5ΟΠῚ6 ἀϑρεςίβ οὗ [Π15 ρτοΐοιηα ργο]επὶ οὗ ορεαϊθεηςα {το ΌΡΗ. 

δἰβοθεάϊεποθ. ὅνε ἀο ποῖ Κπονν ψν μείμευ Π6 Πα ΔὴΥ τηθδῇ5 

οὗ ᾿νε! ῃοοά οὗ Π15 ον, ἴΠῈὺῪ σαΥδΙΥ νΕΙῈ ΨΝΕΓΥ͂ ΒΟΔΠΪΥ. 

Βυΐ Πα τεβοϊυΐεὶυ ἀπ ρεγϑιβίεηι!ν ἀςξοϊηεα ἴο ψοΥΚ ἔοσ ἢΪ5 

Ἰνίηρ, “85 δυεῖυ ἀξοεηΐ τηδῃ ἰ5 Ὀουηά ἴο ἀο. ΝΥ, ἴῃ 
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ΈἙ 

ΦΟΟΝΑΤΕ.. Α “ΣΙΣΣΙΝΟ᾽ ΙΝ. κανὶϊ 

ἀεῆἤδησε οὗ {πε ρ]αϊπεϑδί ἀϊςείαίεβ οἵ ρπιάθδηςθ, μ6 τηδιτὶϑά, 

Δηα Παά ϑενεγαὶ 50η5, γεΐί 6 ἴοοκ Π0 ρϑῖῃηβ ἴο ρτον]β ἴοτ 

Π6 νναηΐβ οὗ Χδηΐζηρρε ἀπά μεσ Ῥ8Ρ065, δῃ ἃ διῆοηρ οἴμεσ εν] 

Ταϑυϊίς οὗ Πῖ5 σοπάαςεί, τΤΟςΟΥΙΟΌΒΙΥ 5ΡΟΙΪῈ ΒΕ15 1 ΕἾ 5. ἐεΡΟυ, 

Δηα Ῥγουρσῃξ οἡ ΠΙΠη561Γ δη 1655 ᾿ηνεοίνε δ ηα ἀΌιι5ε ἔτοπ 

ΜΕΥ ἰοο-Δοίϊνε ἰοησα. (ου]ά δὴν 116 ΡῈ οὗ ψοσβα δχϑιηρὶα 

1Πδη [Πδὲ οὗ ἃ ΠδΏΡΕΥ ΟἹ ΠΡΟῚ γ δ] ΠΥ νου ηρ ΓΠΘΠ, ἃ ΡΔΥΓΆΚΕΥ 

οὗ Ἔνεῦν πιδη᾿5 Ὀοιηΐν, δῇ ἸΪεσ ἀπα ϑίγεει-Ἰοαΐεσ ἢ Ὑεῖ 50 

τηῖρηϊ ϑοογαίεβ μᾶνε θεεη ἀεβουθεὰ ΜΊ 5ΟΠΊ6 ΔρΡρθδσαηςσα 

οὗ {γυτἢ ὈΥ την ἀεοεπηΐ οἰτ[Ζεη5 οὗ ΑἸΠ θη. 

Ηδδυ, οα ἴῃ6 οἴμεσ μαπᾶ, ἤονν ἢῈ ΠΙπγΞο]ῦ, αἵ [ῃ6 ϑο πη η 

Ποὺ οὗ Πῖ5 σοπαειηπαίίοη, τεραγάθα ἢἰβ 116. “1 γοὺ 54 Ὺ 

ἴο πΊ6, ϑοογαίεϑ, [15 {ἰπηξὲ να Ψ1}} ποῖ πλϊπΠα ΟΣ δος 5615, 

δηὰ ν}}}}] ἰεὶ γοὺὰ οὔ, Ὀὰϊζ ὉΡροὴ οηθ σοπάϊίοῃ, {παΐ γοὰ 

ΔΙ6 ποΐ ἴο δῃ]υγα ἂπηά βρεοιίαΐϊα ἴῃ [Π15 ννΑῪ ΔΗΥ͂ ΠΊΟΓΘ, 

{παῖ 11 γοὺ ἀγὲ σδιισῃΐς ἀοϊηρ [Π15 ἀσδαῖη γοὰ 5}84}1 16 :---τἰξ 

[Π15 ννᾶὰβ {Π6 σοπάϊτοη Οἢ ΏΙΟῊ γοῖ ἰδεῖ πὶ σο, 1 5βου]ϊά 

τερὶγ : Μεη οἵ Αἴμεηβ, 1 Βοποιγ δηὰ ἴον γόοις; θυϊ 1 5}8]]} 

ΟΡαΥ ἀοά ταῖποῦ 1Πδη γοι, αηα ννΉ1]16 1 μανε Πἴπὶ ἀπ σίγεησίῃ 

Ι5}4}} Ππενεῖ σβϑᾶβα ἔγοπη ἴπΠῸ ρσδοίϊος δηά ἰθδοῃὶηρ οὗ ΡΒΠο- 
ΒΟΡὮΥ . . - ΕοΥ Κπον {Πα [Π15 15 ἴῃ 6 σοππιηδηά οἵ οὰ ; δπὰ 1] 

Βεῖίενα Πδΐ ἴο {Π15 ἄδν πο βτεαΐεσ σοοά ἢδ5 Ἔνεσῖ μβαρρεπεὰ 

ἴο {πε βίαίε {Πδὴ (15 τὴν ορεάϊεησε ἴο ἢΐβ σοπηπηαπά. ΕῸΓ 

Ι ἀο ποίμίησ Ὀυΐ σοὸ δρουΐ ρεσβυδάϊησ γοι 41}, οἱ ἀπά γουηρ 

ΑἸΙΚα, ποῖ ἴο ἴακε {πουρηϊ ΓΟ γΟῸΓ ΡΕΓΞΟΠ5 ΟΥ ὑΟῸΓ Ρτοροῖ- 

65, θυΐ ἢγϑε ἀπ Ἄς ἴο σάτα αθουΐ {ΠῸ στεαΐαβί ἱπιρτονε- 

τηθδηΐ οὗ {Π6 5οι].... Απά {Παΐϊ 1 δπὶ ρίνεη ἴο γου γ αοά 

ἰἴ5 ργονεά ὈΥ {ἢ ]5 :- --ἰῃαὶ 161 Παά Ῥεεη {κ6 οἵ πεὺ πιθῃ, 1 

5 Ποῦ] ποΐῖ μανε περ]εοίθα 81} ΠΊΥ Οὐ σΟΠΟΘΓΏΒ ΟΥ ΡΔΙΘΠΕΥ 

'566ῃ ἴῃε πεσίεςί οἵ {ΠῈπὶ ἀυτηρ 41} {Π6 56 γεαῦβ, ἀπά μανα 

Βεδη ἀοϊηρ γουγϑ, σοπλ]ηρ ἴο γοι ἱπαἸν] άπ} }ν πὸ ἃ (Ί ΠΕΥ ΟΥ 

Εἰάοσ Ὀσγοί μεσ, Ἄχῃοσχίηρ γοι ἴο τοσαγὰ νίσταα ; ΘῈ Γἢ σοπάμᾳοϊ, 

Ι 5αγ, νου θὲ ὑπ]κα Πυπγαη παίιγα.᾽ (Ρ]αΐο, “42. .56ε. 

29 5644., Τοννεἰτ᾽5 {γα πϑ] το.) 

Ηανε ννὲ ποῖ ῃδαγά βοπιειῃϊησ κα {Πϊς εἰβεννῃεσε ἢ “ΤΠΘη 

ΟΠ6 54]4 ἴο ἢϊπ), Βεῃο]ά, [ΠῪ πιοῖμεσ δηά τ Ὀγείῆγθη βίαπά 

στ Πουΐ, ἀαϑι γι ησ᾽ ἴο 5ρθακ ἢ ἴῃς 6. Βαϊ Πα δηϑννεσεα δηά 



ΧΧνΝΠΙ ΤΥΤΔΟΦ ΟΤΊΙΟΛν, 

βαϊά ὑπΐο Πϊπὶ {Πδὲ το] Ὠϊπι, ΠΟ 15 τὴν τποίποῦ ἢ ἀηᾶ ηῸ 

ΔΥΘ ΤΥ Ὀτείῆγεη ὃ Απά Βα βίτγείοῃεά ἐοσίῃ 15 Βαηά ἰοννασὰ 

Ὧ15 ἀἸβεῖρ 65, αηα βαϊά, ΒεΠοΙΪ ἃ τὴν τοῖο δ ηα Τὴν Ὀτείῃτεη ! 

ΕῸΓ ΠΟΒΟΟΝΕΙ 5Π4]}}] ἀο {Π6 ν}}}} οἵ τὴν Ἐδίμεσ ΨΠΙΟἢ 15 

ἴῃ φάνη, {Π6 58 ΠΊ6 15 ΤΥ ὈΤΟΙΠΕΥ͂, αηα 5ἰϑίοθσ, δηά τηοίῃοσ, 

(Μαῖίι. χιὶ. 47 544.) 

ΧΙ. ἘΕΙΑΤΙΟΝΘ ΟΕ ΝΙΕΤΟΕ ΤΟ ΤΑῚ ΑΝῸ ὈΤΙΠΙΤΥ. 

ἍΜ ΉΠ6 ϑοογαίεβ. νὰ ἴπιι5 σοηνησοα {πΠδαὲ {πΠ6 ἰανν ΟΥ̓ 

βίδηθατά οἵ τεοῦίαάθ δ οὔσθ ᾿ΠΠΡΟΥΒΟΠΔΙ ἃηα ΡΕΥ͂ΒΟΊΔ], 

ὈΠίνοΥβαὶ δηα ᾿παϊνιάπ4], ννὰθ νυυϊτς6 ἢ ἴῃ ΠΊ6Πἢ5 Πρϑασγίβ, δηά 

ςουά 6 Ὀτουρῆϊ ἑοσίῃ ᾿ηπἴο σοηβοϊ οι βη655 ὈΥ͂ νν 156 ἘΧϑη]ηᾶ- 

τοῦ, μ6 ἀϊά ποῖ πὰ 1 580] εν νυτθη {Πθγθ. (οηβοϊοῦβ 

του ρΡῊ Πα ννὰ5 οὔ {πῸ ἀδῇβοϊεποῖθβ οὗ {ΠῸ δοΐμα] σονεγημηθηΐ οὗ 

Ατἴῃφη5, 45 οὗ οἴμευ βονεγημηθηΐβ, δη4 ἃ5 αρί δ5 (διν]α ἴο 

Α5κΚ “ΌΥ ψ»ῆδΐῖ β]Ππηδίοη ΟΥ̓ ὨΟσα5-ΡΟσὰ5. ἄοας {Π6 {Ο]]ν οὗ 

τς ᾿πάϊντά πα], οσ οὗ [ῃ6 σοΐθυιθ, οὐ οὗ {ΠπΠ6 τη οῦ Ὀεςοοπια {ΠῸ 

νυ]βάομη οὗ {π6 παίϊοη ἢ ̓ γεῖ ρο 65. δἰζευ 411 ΘΕῈ πηθα ἴο ἢ] ΠῚ 

Ῥαυΐ ἃ 5Π14}} ρατί οὗ [ῃς παίϊοη ̓β π|6, δἀηα ἰεἴξ πησσῃ ἴῃ {πΠ6 

δχίεγηδὶ οὐ. ΟὈ]εείϊνε τόσα] ἀπά βοοῖαὶ βἰγασίυσα οὗ ἢ15 {1ΠῚ6 

ΠΟ ΠΕ Τοου]ά ᾿ἰπβϑίδησα ΜῈ ταβρεοῖ δηά ἄρρζοναὶ. Ηϊβ5 

Ἰηΐεσγεβδί ννὰ5 ἴῃ ἔδοϊ αἰγεοίθα σαίμευ ἴο {ῃ6 ἄξερεῦ δηᾶ τόσα 
βίδὈ]6 εἰεπηθηΐῖβ ἴῃ {πΠ6 ϑἰγισίασε οὗ ϑβοοϊείυ,---ῃ6 ἐἈΠΉΥ, 

1Π6 ἱπίεγσοιγβα οὗ [πε ηά5, [Π6 ῬαΚυ [16 οὗ {π6 ψουΚϑθορ δηά 

[Πς πγατγί, αηα [πε ρεγπιδηθηΐ Δηα ΠΘΟΘσβαγΥ Τα Οη5 οὗ ΠΊ6η 

8.5 50ςῖδὶ θεϊηρϑ ἴο ββοῇ οἴπεῦ δηά ἴο τϑοςα46. 

ὙΤΠ656 νεΊα ἴῃ Π15 νίενν ουξυνατά τηδη! εϑίδί! 5,--- ΠΕ ΕΥ̓ Ροτ- 

ἔεοϊ ἴῃ ΔΠΥ πιοιηδηΐ ΟΥ δ ΔηΥ ρΐδςθ, Ρυΐ ἐεπάϊησ ἰονναγάβ 

Ρεπεςθοη---οὗ [Π6 ᾿ΠΠΕΓ ἰᾶνν ΝΠ] Γἢ ννὰβ5 ἴῃ ἜΝΕΙΥ Τη8η᾽5 50], 

δηά ψΪΟἢ σοηϑετυξζεα [Π6 500}᾽5 ὄβϑβεῆσθ. Α5 ϑοοζαΐεβ 

ΕρΡ᾿στατη πη δῖ 4} Ραΐ 11, [Π6 δίκαιον ΟΥ ῥΓΠΟΙΡΙΘ οὗ νἱτίαα 

66.416 4 ῳ {Πς νόμιμον ΟΥ ΡὈΥΪΠΟΙΡΙΕ οὗ ἰανν, απᾷ Βοίῃ βαυ8116 4 

τῆς χρήσιμον ΟΥ̓ ΡΥΠΟΙΡΙΕ οὗ {ΠΠ|γ. ϑοογαΐίεϑ ἴῃ οἵπεσ νγογάϑ 

νγὰβ σοην!ηςεα {Πα 16 Δ]]ν, 1. ε. αρατί ᾿τῸΠ0 {Π6 τηεσα δοῖβ οὗ 

ΔΏΥ ΡὈΑΙΓΙΟΙΪΩΥΓ {1ΠῚ6 ΟΥ ΡΪασα οὐ ᾿πάϊνι 4] (45 γα 5ῃου]ά 

βᾶγ, ἴῃ Ζεγαφ7ς}), ἴμ8 σοοί, ἴῃς ἠατυγιεῖ, [6 φϑεοζεῖ, γεσα 



5ΟΟΚΑΤΕ5 ΤΕΗ͂Ε ΟΥΣΘΤΙΟΜΕΚ. ΧΙ 

ὉΩΪΥ ἰῆτεα δβϑρεοῖβ οὗ ομα ἰάεηΐςαὶ σοηαϊτίοη οἵ {Πϊηρ5. 

ὙΠαΐ [Π15 15 50 ΠηΔΥῪ θὲ Ρῥσονεά 1 νδυύίοιιβ νναᾶγβ8. ὙΠ05,1 νὰ 

Πηά 45 ἃ τηδίζεσ οἵ ἔαςϊ {πΠ6 σοπάϊίοη οὗ {πε ᾿ηάἀ]νΙά 4] ἴο θῈ 

τὶ σηΐ, 116 {Παΐ οὗ {πε βίαϊζε 15 νσόηρ, [Πδη {Π6 {Π|τὰἅ εἸεπιεηΐ, 

{πΠ6 Παρρίπ6βϑ5 ψν ῃείμεσ οὗ βίαϊε ου οὗ ᾿πάϊν! 18], να 584}} ἢπά 

ἴο ὈΕ ἀεῆεϊεπηξ αδἰ5ϑο. '͵,ε 5411 πανε {Π6 βίαϊε σι ϑῃϊησ ΟΥ̓ δη- 

ἀεανουτηρ ἰο ΟΥΆ5ἢ 115 Ὀεϑδί ΠΊΘη ; να 514}} ἢανα Ἵσπε] δηά 

τπη]5ὲ ΟΡΡτοββϑίοη δηά ρεγβεσιοη. ΟΥ̓ [ἢ {Πε6 ἴαϊε ΡῈ τὶρὴϊ 

δηά (ῃ6 ᾿ἱπάϊνϊάπ41] ψγοηρσ, ἴΠΘη ΠΑΡΡΙΠ655 Ψ1} ασαΐϊη ΡῈ 

ἀείεςεινε, {πΠ6 ϑίαΐβ νν1}}} θὲ ἀϊβίασθαά, [Π6 πηδῃ ν}1}}} θῈ 751} 

δχϑουίΐθα οὐ θδηΙϑῃ θα δ5 ἃ οὐ πηῖη4]. ΟΥ δρϑίῃ νγε σδὴ ΔΙσα 

ἔγοτῃ {πΠ6 ρεσχγίεοξἝςοη οὗ δὴν ἴνο, ἴο {πΠ6 ρεσγίεοίοη οὗ {Π6 {Πϊγά. 

Α 5ἰαίε παΐ 15. ψῈ]Π ογραηῃϊβεά, ἀπὰ ννῆοβε ουΐσοπηα ἰ5 {Π6 

ΘΘΏΘΓ͵ΆΙ ΠΑΡΡΙη655, σαηηοί Ρεΐ ἰεπα ἴο ργοάπος σοοά οΟἸ]ΖΕη5. 

ἩΔΡΡΥ δπηά ρσοοά οἰ τ]ΖῈ 5 πιιιβί ᾿Π[4]}10]γ Πανα ἃ ψε]]-ογάογοά 

βίαίε δροιυΐ {Π6πΠ|. 
ΤΠ Τσοπίτδαϊ!οιοη5 θεοΐννεθη {πε σοοά οὗ [Πς ἱπάϊνΙἀ 8], 

1ῃ6 Ιανν οὗ {Π6 ϑςίαΐθ, απα {Π6 ργοβρεσιν οὗ εἰ Ποῦ, ἀσα ΟὈν]ΟῈ5 

ΕΠΟΙΡΉ ; θὰ ([ῃ6 ἴῆτοα δοηαῖ ἴο ἃ ΠΑΥΠΊΟΗΥ.---ΠΊΘΒἢ ΙΕ ΘΥ͂ΕΓ 

ΒΕΓ νίησ ἴο αἰίαϊη ἴὸ ἃ Παυπηοην---ἰπ ΏΪΟΙ {π6 ἰὰνν οὗ {Π6 

ἸΠΏΘΥ ΠΊΔΠ 5}|41}1 θ6 ΔΌϑοϊυΐοὶγ Δα πέσ] Ἰ ἢ {Π6 Ἰᾶνν ΠΟ 15 

᾿τηροβεά οἱ ἢἰπὶ ὈΚ 1Π6 ϑοςοϊείν οἵ ψ ῃ] ἢ ΠΕ [οΥΠῚ5 ἃ ρατΐ, 50 

τΠαΐ δΌβοϊαἴα ἔγεβάοπι αηα ἀρβοϊεΐε ορϑάϊεησα νν}}} ΒΕ {Π6 βαπλε 
τΠϊηρ ; δῃᾶ ἃ ΠΑΥΠΊΟΩΥ ἴῃ ἡ ΠΪσ ἢ, 50 [ᾺΥ ἔγομῃ ἃ πηδῃ μανίην 

ἴο ἄδην ΠΙπη56][ ἴῃ οὐάοσ ἴο αδἰίαϊη ἃ γοϊαῖνε ρεσγίβοϊςοη, α050- 

Ἰαΐα σοοάῃθ55 νν}}} 4150 θὲ δΌϑβοϊ!ιία Ἐπ] ογιηεηῖ. ΤῊΪ5 ἰ5  μαΐ 

15 τηθαηΐ Ὀγ {Ππ6 ἴἢτεε θεϊησ [Ιἀθα}}γ οπθ. Απά [Π15 15 ἢν Ρ]αΐο 

Ῥεριηπίηρ ΠΪ5 ΘΡΟθΙΪς ἃ5 ἃ ἀϊβουββίοη οὗ {ΠῸ παΐυγα οὗ ρεῖ- 

50η8] σΟΟ΄η655 ΟΥ̓ }υ5{1σ6, ῬΡα 5565 ᾿πα νυ] ]}Υ ἴο ἃ ἀϊδοιβϑίοη οὗ 

1Π6 παίυτα οἵ {Π6 ρετίεοϊ βίαΐϊς, απὰ εηᾶϑβ 1 ἃ ἀδβογιρίίοη οὗ 

ΔῊ 1464] σοπάϊτοη οὗ τε νναγάβ. 

ΧΙ]. ΘΟΟΒΑΤΕῈΒ ΤῊΗΕ ΟΥΕΒΤΙΟΝΕΕ. 

(οην!ησεα ἐπε 845 ϑοοζαΐεβ νναὰβ, μαΐ ἴπεῖα ψ σα (ἤταα 
σοτταϊαίϊνα θὰΐ ἱπάθρεηάξηϊ βἰδηάαγαβ ΟὐὁἨΎ πηθαβιταβ οὗ ρετ- 

Τεοτοη, ἰ ννὰ5 ὀρεὴ ἴο ἢΪϊπὶ ἴο αἰἰεπηρί ΠῚ5 δηδ 515 [ΠΥΟυΡ ἢ 



ΧΧΧ ΤΧΖΤΑΚΟΡΌΟΟΤΤΟΝ. 

ΔΗΥ͂ Οη6 οὗ ἴπ656, οὔ ΤΟ Ρ ἢ βοπιθί ϊη σ᾽ ΜΠ] ἢ δα ταϊαϊϊοη 
ἢ τΠθ πὶ 411. Απὰ ἢ ἄοθβ ποῖ ἄρρθᾶσγ ἴο πᾶνε δχοϊπαδά 

ΔΩΥ ΟΠ6 οὗ ἴΠ6ϑε ἀϊῆθσγεπε ροϊηῖβ οὗ νίδνν, θα 15 τεδ αν ΘΠΟῸ ἢ 

ἴο σοηνεῦβα οἡ αμιοϑβιϊοηβ οὗ ᾿πάϊν! ταὶ ρΡουίβοϊίοη, οσγ οἵ {Π6 

Εἰσθ ΟῚ βίαίθ- σαί, Οὐ οὔ ἴΠ6 τηθαῃβ ΠΟΥ ΌΥ Π6 στθαΐθβδι Πὰρ- 

Ρἶποββ οὗ οπμϑ οἵ οὗ 81} πᾶν θὲ βεουγτεά. Βυῖ Π5 ἑανουτγίία 

τηθῖῃοα ννὰ5. ομθ ΒΕ ϊοἢ ἄθαὶῖ ἢ βοπιθίϊηςσ, ἢ] ἢ Βανίηρ 

το] ατίοπβ ἸΓἢ 411 τῆγεθ, ννὰ5. Βιιβαὰ αἱ οησα ἴο ςαϑὲ ᾿ἰρμξ ἀροῃ 

411. ΤῊΪ5 βοπιθιῃϊηρ ννὰ5 ἴΠ6 σοι ΠΟ σΟΠΟΘΡΙΪΟΠ5 οὗ ΡΘΟΡΙα 
τ Κοη αἵ γα πα), ἃ5 {ΠΟΥ ἀΓῸ ΘΧΡΥΘββϑα ἴῃ σοπηπιοη ἰδησααρα. 

1δησααρα ννὰ5 ἴῃ Πΐβ5 νον [η6 ΚΟΥ ἴο 41} {σα ῃ. [να σουἹά 

ΟἾΪΥ Κεῖ αἵ ν ἢαΐ Οὴ6 ΟΥ̓́ΤΠΔΗΥ͂ {Γ Ὴ᾿ Ὺ πηραηΐ ὈΥ ἴΠ6 πλογαὶ δηά 

50ΟΊ4] ἴουπβ {Παΐϊ {Π6 Ὺ Ἔργα, ᾿ξ Οὐὐ ΠΑ ν 515 σου! ΟὨΪΚ θ6 

Ρυβμοὰ Βεμὶηὰ της πλοῦα βυγίασα τπθδηϊηρ ΟΥ ΠΟ-ΠΠ ΘΔ ηΡ οὗ 

μαθίταδὶ αἰ κ, τὸ ἴῃς τε] πιραπίηρσ ἃ5 Ἔν Ύ ἠδ οἡ γεἤβοιοη 

Κπον ἰτ τὸ Ὀς6, νὰ ϑῃουὰ σεῖ ἴο τπαὶ νυ ϊο ἢ 15 ποῖ ΟἿΪΚ νηδΐ 

ἰ5 τὰ απᾶ πιοβδὶ τοδὶ ἴῃ ἴῃς ἱπάϊν!ά πα], θὰ ννμαὶ 15 

{τὰδϑῖ δπὰ πιοϑὲῖ τϑαὶ ἴῃ ἴῃς ψνΠΟ]6 σοπηπη τι Υ 4150, θθσδι58 

1Π6 56 σοΠ ΠΟ ἴαγπ5 ἅγῸ ποῖ {Π6 ᾿πα]ν! 114} 5. ̓ ην ΘΠ 0 ΟΥ̓ 

οχοϊαβῖνα ροβϑεϑβίοῃ, [ΠΘΥ̓ ἀγα ἢΪ5 Ὀθοαιβα μ6 μὰ5 θθθὴ ἰδυρΐ 

θὰ, μα5 θδθη Ὀοσῇ ἰπῖο ἴΠ6 ἱπῃογίίαπος οὗ {π6πὶ: (ΠΥ 
τὲ ἴπε ρεγπιαησηΐ ροβϑβϑεβδϑίοη οὗ ἴῃς. σουηπηαηϊὙ ΒΟ 

τοπηαΐὶῃ5 αἀπὰ ἄοεβ ποῖ εἶθ, δἰ ουρῃ {πῃ ᾿ηάϊν! 415 ἀΪ6. 

Απά τπεβὲ νογάβ σεργεβεης ποῖ πΊΟτΕΪΥ [Π6 σοτημηοη τηρηΐδ] 

Ροββεββϑίοῃ οὗ Ῥοΐῃ ᾿πάϊν! 8] ἀπα σομηπηαηϊΥ ; δεσαμέδο [ΠΥ 

Δ΄ σοπηπΊΟη ἴο Ὀοίἢ, ΠΕῪ σεργοϑεηΐ ἴῃς ὑ{ΠΠ{Κ οὗ θοῖῃ. Μεη 

Ιἶνε Ὀγ {πε ννογάβ 1Π6Ὺ βρεᾶκ; {Πεὶγ ννογάβ ἄσὰ {Π6 11η|κ5 [Πδΐ 

ὈΙπα πᾶ ἴο τηδῃ, {ΠΥ ΘΓΑΡ, Πα 5ΥΠ100]1Ζ6, ἀπα ΘηΔ0]6 

ΤΠΘη ἴο ΤΕΔ]1Ζθ, νῆας πιθη {τΓ]Ὺ ἀῖα ἀπά πανθ. ὙΠυ5 οἵἹ- 

σϊπαϊβα τῃαΐῖ ἀηννεατίεα ἢ οὗ απαϑιοηΐηβ, ἔΟΥ ἱπέογπηδίῖοη, 

τοῦ ἴῃς ββοιηϊηρ ννῖσα δηὰ ἴῃς βεαπηὶηνσ [00]15}. 416, νυν ΙΓ ἢ 

νὰ5 Κπον 845 ἴῃ Ιἰσοὴγ οἵ ϑοοζαίβϑβ. 

[πω πε ἀενεϊορηηεηΐὶ οὗ Πῖ5. ρτοςεβθ οἵ ἱπίεσγοσαίοη, να 
τα ἰοϊὰ 1Παὶ ϑοογαΐεβ ννὰβ ἰδύρεὶγ ἰηβιυθηςσεά ὈΥ ἃ Ουγοι5 

ΡΕΙΞΟηδ] ἱποϊάεηϊ. ὙΠε ϑβίουυ, 85 νγγε Πᾶνα 1ξ 1η Ρ]αΐο᾽β νεσ- 

βίοπ οὐ ϑοοζαίδθϑ᾽ βρεεοῖμ Ὀείοτε ἢϊ5 ᾿πᾶρσεβ ((ΠῸ ““2οἑορία 

,δοο,αΐ 5) 15, (μα οης οὗ Πῖ5 γουηρ δϑϑοοϊαΐεβ, Ομδθσθρῃοη 

σα 



Ἰόλννν.-. 

ΜΟΘΟΚΆΑΖΕΝ ΤΗ͂Σ ΟΞ ΘΖΖΙΟΖΧΈΕΚ. ἜΣ ΣΧ 

ὈΥ Πᾶπια, Ψ] Δη ἘηἰΠιι5145π| σΠαγδοίοσιβίϊς οὐ Ὠ]πῈ, νεηΐ ἴο 

{πε ογδςὶβ οἵ Αρο]ο αἱ Π εἰρηϊ, απ αβκεά τς ογδοὶε ἴΠ6 νεῦν 

Ἰεδάϊησ αιαϑίίοη, ἡ ΠΕΊ ΠΕ ϑοογαΐῖεβ ννὰβ ποῖ 1Π6 ν]βεβί οὗ 
τη6η. Τὸ νοΐ {Π6 ογδςὶα απϑιυνεσεά, {Ππαΐ ἢ6 νναὰβ ἴῃς νυν ἱβεβῖ 

οἔἴτηεη. Ηον ἴδε ογϑοὶς σᾶπια ἴο Κπον ἀθοιΐ ΠΙΠῚ δἷ 4]1 να 

τα οί ἴο]Ϊ4. ΟἸἼμδεσερθῃοη τερογίβα [Π15 ΔηβΕσ ἴο ϑοογαΐεβ, 

ΨηῸ ννὰϑ5 σαν βυγρηβεά, Ὀεϊησ σΟΠΒΟΙΟΙ5 ἴῃ ὨΪΠΊ5Ε6] οὗ ΠΟ 

Κπον]εᾶσε οὐ νυ]ϑάοπι νμαΐθνεσ. 80 ἴο ρτονε {πε οσγδοὶα ἴῃ 

ΟΙΓΟΥ, 1 Ροϑϑίθ]ς, με ργοσεεάεά ἴο φιδβίίοη πλθη οὗ ᾿ἰβθϊ ἀπά 

Ἰεδάϊπρ 'ἰπ ἴΠ6 νατίοιιβ γα ηκβ οὗ |πἴε, απ Τουπὰ ἴο ΠΪ5 ΞΌΓΡΥΙΒΕ 

1παὶ ἤθη Πα ἰτὶεὰ ἴο σεὶ αἱ {ΠεῚΓ ταὶ Κηον]εᾶρα, {ΠΕῚΓ δρ- 

Ρτγεμοηβίοη οὗ {πε σὰς παΐπσε ἀπὰ επὰ οὗ {Παΐ ἴῃ νυ Ι ἢ τΠ 6 Ὺ 

ΠὌΜΕΓΕ ταρυϊεα υνῖβα, ΠΟΥ νεσα 411 δἰῖκα ἀρϑοϊυτε]ν ἱσηογδαηῖ. 

90 {πΠαΐ ἴῃ 16 δπηὰ Πα σοποϊιάεα τΠαὶ ἢς νὰ νἼΒῸῚ ΤΠ Δ Π15 

{Έ]Ποὐν5 αἱ ἰεαϑί ἴῃ 1ῃϊ15, ἴπΠαὶ 6 Κπονν Πὶβ. οὐ ἸσΠΟΓΔΏςΘ. 

Απά τπυ5 ννὰβ {πε "Ἰσοηγν οὗ ϑοοζαΐδθβ, ἴῃ ρεγϑιβίεπε Πα ὶζ 

οἵ αυσϑβιϊοηϊηρ “ΤΟΥ ἱπέοττηδίίοη, δοσοιηϊοα ἴογ. 
ΤῊς 5ίοσγυ 15 ἃ ργεί(υ οὔθ, ἀπὰ ἢδ5 δὴ εἰεπηεηΐ οὗ αρϑίγαςί 

{τυ ἴῃ 1ἴ, 45 411 ϑοογαΐε᾽ βξίγαησε Πυπηουγβ μα. [ἴ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 

ΘΠΟΙΡῊ Πδά ἃ θαϑβὶ5 οἵ Ὠἰβίογις στ αἰσο. Βυΐζ τΠαΐϊ ἴἴ ννὰϑ 

ποῖ [Π6 νυ Πο]6 {συ τἢ ̓ ς οὈνὶουβ ἔγομῃ (ἢϊ5, τΠαΐ τῆς Τὰ ἀαπηθηΐαὶ 

ῬΠΠΟΙρΡΙς οὗ ϑοογαΐδθ᾽ νος ϑυϑίεπὶ οἵ ἱπίθγγοσαϊοη, ἃ5 
ἀεξοϊατοά ΓΚ ΠΙΠΊ56}{ εἰβοννμεέστε  δαυδ]ὶ δυϊποτγιῖν, νὰ 5 

1ΠπΠαὶ δνεσυ πᾶ παὰ ἰπ Πἰπὶ ἴῃ6 δϑβϑθηςα]ς οὗ 41} υδοΐῃ!] 

Κπον]εάρα, ᾿Γ ΟΠΪΥῪ οἠς σου]ά σεῖ αἵ {Π 6 πη, ΟΓ αἵ ἢ. Απὰ Πα 

οδ]]οα 5 οὐννὴ ατί οἵ αυεβιϊοηΐηρ, ἴῃς Μαϊθυϊς οὐ ΜΙάν εἾ5 
τί, Ὀδοδυβα ἰΐ ννὰ5 516 ἃ ΟὨΪῪ το Ὀτίησ οὐἱὐ Κπον]εάρα αἰγοδαν 

ἴπετο. Τα ἴνο νίθννβ ἂσὲ ποῖ ἱγγεοοηο θαῦϊε : Ὀὰϊ {Π6τα 15 

βυδηοϊεηΐ ἀϊνογσεησς Ὀεΐννθθη {Π6 πὶ ἴο ᾿51 ΠΥ Ὁ5 ᾿π 4υσβτοη- 
ἴῃ, ὙΒοΙΠοΥ {ἴΠ6 πιετα δοοϊάεηϊ οὗ βυοἢ ἃ ρτοςσθεαϊηρ 85 παῖ 

οὗ σμδοσορῆοῃ, σου! πιαίθυίαὴν πᾶνε ἀειογπιϊπεα της [|1{6- 

γΟΥΚ οὗ 50 ἢ ἃ τη ἃ5 ϑοογδίοβ. 
ὕρ ἴο ἃ ςσεγίαϊη ροϊπὶ, τῆς ἱπτεσγτοραίοτυ ργοσεάμτγε οἵ ϑοογαΐαβ 

ννὰ5 ἰάδητῖσαὶ ἢ τπαὶ οὗ 1ΠῸ6 ϑορῃδῖβ. Α5. Ατίβίοις τὰ- 

τηατκεαὰ, Ηἷἰβ πιεῖίμῃοὰ νὰβ ἴῃ6 βαπιο, ἰἃ ννὰβ ἴπ6 τϑαβοηρά 

Ρύυγροβα ψ Ὡς ἀἰθετεα, Ης, ᾿κὸ 16 πὶ, ἱπσθ] ουσῚν ὈτοΚα 
ἄονγῃ 4}} πῆθσα σοηνεηῖίοπαὶ τὰΐϊεβ, ἀθβηϊ τη 5, σΟΠΟΘρ᾿] ΟΠ 8, 



ΧΧΧΙΣ ΤΑΤΚΟΡΟΟΤΊΙΟΝ. 

ὉΥ πα ϑιισοοβϑῖνα ἰηἰσοάποιοη οἵ σοποτγοῖθ ἰηβίδησθϑ, ΜΝ Ώ]Οἢ 

ἴποβα τὰ ]ε5, ἀθῆηϊοηβ, ΟΥ̓ σοποθρίοηβ νεῖ ᾿πδαδαπαία ἴο 

σον. Ὑθετα {6 ϑορῃϊβδὲ δηάθα, μΠ6 ννὰβ σοηΐεηΐ ἴο σοη- 

Γουπᾶ απᾶ ονεγῖῆτον. ὙΠούθ, οἡ {π6 ΟἴΠΕΥ Παηά, ϑοογαΐθϑβ 

ΟὨΪΥ Ὀασδῃ ; ἴοσ ἴῃ Πῖ5 ρτοσθάμγα {μετα υνὰ5 δἰνναγϑ [Π6 ἴπγ- 

ΡΠΕα σα θϑυτηριοη--- Ὑουτ τα]ο5, ἀς βηϊἰοη5, ἃ πα σοποθρί]οἢ5 
Μ11 ποῖ σονοῦ [Π656 Ραγίσα]αγ Ἰηβίδηςσθβ, κοι 25 7711» τὐΐέλ αι 

Ζάδα τυλίοσλ ἐαςίς {γι γομ7 »εΐγιαἹ ὀελΖηαϊ ἔλόδε γεεΐε5, δἕς.γ---ἰῇ8 

ἴάθα, παηλεὶυ, οἵ τίρηϊ, οὗ ρετγίβοϊμθϑβϑ, οἵ σοοά. Ηἱἰ5 δῃδὶυ 515 

ΠΕΥΘΥ οηάβ, Οὐ αἵ ἰβαϑί ἴθ ΠΈνοσ πηθαηΐ ἴο 6η4, ἴῃ {Π6 ΠΊΘΙΘ 

ἀεδϑιίγαοιίίοη οὗ σμευϊβῃθα σοην]οι!οη5 ; 115 αἰπὶ δηα ἰεπάθηοΥ 

ἀγα ἴο Ὀγθακ ἄοννῃ τπῈ νεῖ] οἵ σαβίομῃ, {παΐ [Π6 ᾿ΠΠΕΥ Βα ΠΟ ΠΑ ΤΥ 

οὗ ἴῃς σοοά «ηά [Π6 ἔγιιθ, πηᾶῪ 5} 1η6 ἔοσί ἢ [Π6 ΠΊΟΓΘ νἹ 510 }Υ. 

ΧΙΠ1. ὈΝΡΟΡΌΠΑΒΙΤΥ ΟΕ ΘΟΟΒΑΤΕΈΒ. 

Βαϊ 1[Πς Ρευβοηδὶ δος οὗ {Π15 ἰγθαϊπιθηΐ, ἃ5 σοπηραγαα ΨΊΗ 

{παὶ οὗ τῆς ϑορῃϊβίβ, νὰ παίαγα!ν νοῦν αἰβδσθεηῖ. [1 {ΠῸ 

ῃτϑὲ ρίαςθ, ἴπ6 ϑορῃϊβδίβ Οὴἱν ΔρΡρ] 16 {Π6ὶΓ πηθίποά ἔοσ {Π6 

Βεπθῆϊς οἵ ἴποβε νΠῸ ννετα {ΠεῚΓ Ραϊὰ ΡαΡ115, ἀπά νῃοπ {Ποτα- 

ἴοτα ἰξ ννὰβ {πεὶγ ἰπίθγεϑί ἴο σοπο]αΐθ. ΑΝ μαΐενου ογο55- ἜΧΑΠΉ]- 

παίϊοῃ {Ππ6 56 ννεῦα βυθ] οι ἴο, ννὰ5 ΟἿΪΥ ΜΙ ἃ νίαν ἴο ον ΠΡ 

Ποῖα ἃ ἀϊαϊεςίὶς 5Κ111, νν ΒΙ ἢ πλῖρης ΠΕῚΡ {πθπὶ ἴο ΡΟΠ 168] ΟΥ 

βοοῖαὶ ϑδισοθϑθ. ϑύςῃ ἰτεαίϊμηθηΐς ᾿ηἰοτίεσεα ἢ ΠῸ ΟΠΘ᾽ 5 

Ἰπἰογοϑῖβ, ἰὶ τυ πὸ πιαη 5 νϑηϊυ ; Ὀαΐ ὙΠΟ ἔασι πογθα 

{πΠ6 ἢτϑι, απ ἢαδίεγεά ἀπά ϑβεϊπγυαϊθα [Π6 βεςοηά, 

Θοογαῖοθβ, οὐ ἴπε οἴπεὺ μαηά, ννὰ5. σοῃς 4} Υ ἡ {Π6 Ἰοοῖ 

ουΐ ἔοΥ ΡΕΟΡΙΕ ἴο ογοβϑβ- 4 θβίίοη, ἃ πα Ἔβρθοία!ν ἁηηοηρ ἔΠο56 
ψΠ0 Παά 5οπια τορυϊαϊίοη ἔοσ νἱῖ οὐ Κπον]εάρε ; απα μανίην 

8ῃ δπᾶ Ῥεγομά [Π6 ογοββ- σαι πδίϊοη 1[56]{, ΠῈ νγὰ5 θουηά ἴο 

τα Κα ἴΠ6 ὈΓΕΙΙΠΉΪΠΑΤΎῪ ΡΥΌΟ655 ἃ [ΠΟΓΟΌΡῊ πα βεαγοῃηρ᾽ ΟΠ6, 

αἱ νν»αΐδνεσ οοϑί ἴο {Π6 νδηϊΐυ, οὐ {πε τερυϊδίοηῃ, οὗ ἴπΠο568 5Ὀ- 

Ἰεοϊεά το ἴ. ὙΠα ἔδνν ψΠο ννεῦε οὗ ἃ {ὙΠ Ὶ [ΘΔ ΠΑ 0 ]6 5ρ τί, 

Ραϑϑεά {γοῦρη {Π|5 ν8]]1Ὲν οὐ Παπη]Π]ἰίοη ἰπίο ἃ 1) 6]θοί4 816 

Τ4η4 οὗ ρυτεῦ Κπον]εάρε δηά Πίρμεσ 146 α]5. Βαΐ {Π6 ΤΔΗΥ͂ 

γγοτα ἕαΐη ἴο ἴατη θδοῖ ἴο ΨδηΥ Ἑδίγ, νουπάςα δηά ᾿γτιταϊδά 

αἵ ἴπε τπδῃ ψῆο Παά 5υθ]εςοϊεα {Πεπὰ ἴο 50 ἰγγίηρ δῃ οὐ 68]. 

ΒΒ... ΨνυΌ..- 



ΤΔΙΡΟΡΟΖΑΡΙΤΥ ΟΣ 5ΟΟΡΑΤΕ.-. ΧΧΧΙΠΙ 

ἙυτΠοΥ, ποΐ ἃ ἔενν δι Ὁ] [Ἰο15 γοιηρ τηθη, πκα Οὐϊτα5. δηά 

ΑἸοεΙ Ια 65, τνεσα βῃγενν ἃ ἘΠΟῸΡῊ ἴο 566, {Παΐ ὄνεῃ [οΥ ἀϊαϊεο- 

{|σ4] ρίγροβοβ, ϑοοσγαΐεβ σοι! σῖνα {Π6 πὶ ΠΟΤῈ νϑ] πα ]6 165- 

50η5 Πδῃ Δηυθοάν, ποΐ ἴο πηθηΐοη (δαί {ΠΟΓΕ  ΕΥΘ ΠΟ ἴδε5 ἴοὸ 

Ρε ραϊά. ὅ0, 85 Χθῃορῆοῃ βαγν8, ἴμεν αναϊϊθδα {ΠῈπΊβεϊνε5 οὗ 

ὮΪ5 σοπρδην, “τοπ ἃ Βεἰϊεΐ, (μας 1 {ΠῸῪ ἀϑϑοοσϊαΐεα ν᾿ ἢ ὨΪη., 

{παν νου ΔοαιΓα ἃ 511}}, τυ Π ΠΟΥ οὗ ταὶκ οὐ οἵ δςιίοη, 5ιτ- 

ΡῬαβϑίηρ {Πα [6]]ονν5.. Απᾶ με ᾳ«ιοίε5 {πΠ6 σοσθηΐ ρῥτοοξ, 

1παὶ “45 500ὺὴ 85 ἴμεν ἀδεοπηοά {πϑπηβεῖνοβ ΘῈ ΡΕΥΙΟΥΓ ἴο 

1ΠΕῚΓ ἀϑβοοίϊαίεθ, {ΠῸῪ ϑίγαισ ϊνναν αὐτο ϑοογαῖθβ, δηὰ 

ΡΙαησεά 1πἴο Ρο] ο5, {Π15 Πανησ θθθη τοι {Πς6 ἢσϑί {Πεὶγ 

τηοίϊνα ἔογ βεοκίηρ Π15 σοιηραην. (Χεη. 77εηι. 1. 11. 15. 54.) 

Ὗνε πεοᾶά ποῖ ἰπογϑίοιας θῈ βιγρυϑεα {παΐ δ5 {Ἰὴθ6 Με ηΐ Οη, 

ἃ στονῖηρ τ! 1] ἀσαϊηβέ ΠΪη} ἀηα Π15 τηϑιΠοά οὗ τα], θεσαπ 

ἴο Βρτεαά ἴῃ Αἴπβηβ, ραυίν ἀπηοηνσ ἴἤοβϑα νη Παά βΞυῆετγεα 

ναί {ΠΥ σοηβι ἀογεα δη ᾿πβαττησ ἀςίδαϊ αἵ ἢἰ5 Πα 5, ρασίν 

ἔγούὰ {ης Ραγϑηΐῖβ δπὰ {τη οὗ γοιηρ (εἸϊοννβ, νΠῸ τηδάςα 

{ΠΕ ΠΊΕ ῖν 65 ἃ πθδαηςο Ὀν ᾿πιϊταςηρ ἢ15 πεῖ Ποά, ν ΠῚ ἢ ὈεσδΠῚ6 

1π {Ππεὶγ μαπαᾶϑβ «ἃ {τἰςκ ίοσ οβίθηϊαίοη, ἀπα δ δχοι56 [ῸΥ Π15- 

σοηάασςες αηὰ ἀϊδογάοσ. πὰ νὰ Κπονν {παῖ 115 ἀ15}1Κα 

τεοεϊνεα ἃ ΠΠΘΠΊΟΓΑΌ]6 ἜΧρυ ββϑίοη ἴῃ Αὐβιορδηθβ᾽ σοϊηραν οὗ 

τη6 ΟἸΙοιάβ, ννῃϊοἢ ννὰ5 ἢγϑδε ρτοάυςσθα ἴῃ 423 Β.6., ΠΕ 

ϑοοίαίοβ ννγὰβ ἀρρσυοδοῃίηνσ {Π6 ἀρὰ οὗ ἢγ. Τηαδὶ {ΠῸ τερτο- 

ϑϑηίΐαίοη οἵ ϑοογαίθβ ἴῃ {Π|15 ἈΠΊ 5 σ᾽ Ρ]ΑΥ ννἃ5 ἴῃ ΠΠΔῺΥ αν 5 
ὙΠΟΙ]Υ Π. 5] !ησ, πο α ποῖ 5ΌΓΡΓΪΒΕ ἃ5. Α οοπιραάϊδη Πὰ5 ἴῃ 

ἴῃς ἢγϑί ρ]αςα ἴο Δ Πγι156, ἃ 58 {1γ15ῖ Πδ5 ἴο ρει Ἰη 15 ϑῃ δά ον" 5 ν᾿ τῆ 

ἃ ἔτος μαηά, αηὰ Αὐβίοραπο5 ννὰ5 οί βδι σι αὐτιὰ σοι ἴδῃ. 

Ης ρῥγοῦδοὶν Κηενν ποίῃϊησ, απὰ σατο ἃ5 Ππ|6, ἡ Παὶ νὰ 5 

ϑοογαῖοϑ᾽ πιοίϊνα ΟΥ̓ 5. οἴθσγηδὶ αιδϑιϊοηϊηρ5, ΟΥ ]ΓΠ]η δῖ 

Ἰϊπ}115 ἢ6 Καρὲ ἢ δηαιτοϑ, Ης Κπονν ΜΜ»Ὲ]}] δηοιρῇ {Παΐ ἃ 

[5 ῃϊοη οὗ βεθρίϊςαὶ μα αγν οἡ Ργϑὶςβ δηα τηογα}5 Πδα στον ἢ 

ὉΡ ἴῃ ΑἸ θη5, πὰ {Πδὲ ἃ 4] Ὁ] δ’ {τς κΚ οὗ ογΟββ- χδι] ΠΔΊΙΟἢ 

νὰ5 ουΠτἱναίοα ὈΥ ϑοογαῖοβ ἀπ τηδην Οἴπεῖβ. ΤῊΘ ΟΙΠΘΓΒ 

ΕΙΘ ποῖ ΠΑ] 50 ῥσοπ)ίηθηΐ ἢἤσισεβ. ἰὴ 1Π6 ΡῈΌ]Π]ς. αὐα ἃ5 

ϑοοζαΐοϑ : ἱποιβαηάβ μα ἤθνοσ πεασγὰ δὴν οὗ {Π6Ὸ οἵοὺ ρεῖ- 

ΤΟΥΠΊΘΥ5 ἴῃ {Π15 ΠΟ ατῖ, [ῸΓ ἴΠ6Ὺ ΟἾΪΥ ΡΟ ΟΥΠΙΘα ΤῸΓ ἴποβς 

ὙΠῸ Ραϊά ἴῃς ; Ὀὰϊ ἐνεσυ θοαν Κπεν ϑοοτγαίςβ, μα ναϊομπεὰ 

ς 



ΧΧΧΙΝν ΤΥΤΚΟΡσοσΤΊΙΟΝ. 

ΒΪΠῚ ἴῃ ΠΊΔΩΥ ἃ ΨΟΓαΥ ἀπε], δηα τηδηγ οὗ {πο πὶ Παά θδεη 

ἤαγεα {ποηλβεῖνεβ ἴῃ ἴπθβα εποοὰηΐεβ. Ηθδ ννὰβ πιούδονεῦ 

ἃ 61Ὸ]] ἤσιγο, ἃ5. νν6}} ἃ5. ἃ [πα  ΟΠ6; ἀηα 50 ποῖ ΟὨΪΥ͂ 

παίαγα!γ, Ὀὰΐ ᾿πον] τ ὈΪ]γ, τοπ] ἴΠη6 Ροοῖ 5 ροϊπί οὗ νῖεν, 

Θϑοογαῖθβ, δηα ποὴς θυϊ ϑοογαΐθϑ, τηπδί θ6 π6 δύο -ϑορ δὶ 

ἴου ἈΠ. 

ΤΠ ρῥ]αν Ἰε[ς 115 βίίησ, αηα ἴῃ Π15 5Βρβεςῇ Ὀεΐοτα ἢϊ5 Ἰπᾶφεϑ, 

ΠΟΑΙΪΥ ἃ ΠΑΥΐεσ οὗ ἃ σεηΐατΥ ἰαΐοσ, Θοογαΐθβ ἄθοϊαγοβ [Πδὲ 115 

εἤξοιβ ἴο 15 Ρτοϊαάϊοθ μαὰ σοηκηπδα 11} (Παΐ {ἰπ|6. [ἢ 15 

ἴο 6 Τα θη γοα αἷβο, [Ππαΐ νΠαΐ πησῃΐϊ ἤᾶνα Ραββα ἃ5 ἃ 

͵εβῖ ἴῃ 423, ἤθη {π6 ΑἰΠθ πη 5 Παά Παα οἡ ἴΠ6 νη 0]6 το ἢ 

τΠ6 θδϑῖ οὔ [Π6 ννᾶὰγ {6 ῃ ταρὶηρ Ὀεΐννεθη {Π6πὶ ηα [Π6 ϑραγίδῃ 

σοηΐεάξτγασγ, Ὀεσοαπα ὙἹ Ἐν ΕΥΥ ϑισσδεάϊησ γεαῦ οὐ ἀείεαϊ 

πα ἀϊβαβίευ, ἃ ΠΊΊΟΠ ΠΊΟΥΕ 56τῖοι5 δῇαϊγ. ἘΙΡΠΓΥ οΥ 

ὙὙΓΟΠΘΊΥ ΠΊΔΗΥ͂ ὈΕ]Ιενεα {παῖ (Π6 ἔδι]ατα οἵ ΑἸ ΠΘῺς ἴῃ 1Π6 ἸΔίοῦ 

ΡΕτοα οἔτΠς Ρεϊοροπη βία νν ΔΓ, νγὰ5. ἰαΥ Ε]Υ δἰ αἴ Ὁ]6 ἴὸ 

16 5Ξορῃ]βίτια5. οὗ ᾿ποαραῦὶα τποπ πη θΔηΚ5, ννῸ Π.15]64 {Π6 

ΡΘΟΡΙςΕ Ὀγ 7μ8ῖ 50 ἢ ἀϊα! οί! 8] 511} αηα 4α] Ὀ]1ηΡ;, ἃ5 ϑοοίαΐθβ 

ννὰ5 ΡΟΡαΪΑτΙν βιρροβϑα ἴο ἴεαοῆ. Απᾶ νῃθη {6 ἢη4] ταϊη οὗ 

ΑτΠδη5 ννὰ5 Ὀγουσῆηξ Ποπλα ἴο ΑἸοΙ θα 65, πὸ Πα ποίου! οι 5}. 

θεθὴ ἃ ἐγεαιθηῖευ οἵ ϑοοζαΐθβθ᾽ σοπιραην, ἴΠ6 ἀἸ511Κ6 ἴο 

ϑοογαΐθβ, ΠΟ 511 ρεγϑβϑιβίβα ἰῇ ἢϊ5. οἱά ΠαθΙ5, παιδί Πᾶνα 

τίβεη ἴο ροϑβιτϊνε ἀείθβϑίας θη. ἃπΊοησ ΤΠΔΠΥ Ποηαϑβί- τη 68 

αἰ 126 5. 

ΤἼΘ οἸἸπταχ ννὰβ γθδοῃθα ψῆθη, δἰζεσ τῃ6 [4]1] οὗ Δί θῆϑ, 

ΔΉΟΙΠΕΥ Ρτοπλ πεηΐ ἀϑϑοσίαίς οὗ ἢ15, Οσα5, θασαῖης [Π6 Πποδά 

οὔ τῆς πηοβί οὐϊοι5 Πα ΟΥ6] ὑγγαηην ἴο ΒΟ {Π6 ΑἸΠΘΠΙΔἢ5 

ὙΝΕΓΕ εν εῖ 5] οἰαα, ἃ ἔγσγαηην ἀηάεΥ νΠΙοἢ [Π6 ἰοτίαπη65 ἀπά 

ἔνε [6 ᾿ἰνε5 οὗ Δ Υ ΠΟΠΟΌΓΑΡ]6 οἰ ΓΠ]ΖΕ 5, νΕΙῈ δου σε (0 

στεεά οὗ ροννεὺ δηά ρε]ΐ οἡ [Π6 ρατί οἵ {πΠ6 ἰγγαηΐί. [{ ννὰ5 σὰ - 

τηθθεγϑά {Πδὲ ποῖ οἷν μαὰ (45 θθαη ἃ ΡῈΡῚ] οἱ ϑοογαίεϑ, 

Ῥαΐ τΠδι {ΠῸ Ιαἰεῦ Παα ἤθνεῖ σοπορδ]θα ἢ15 αἸ51|Κα ἰο ἀεπιο- 
οΥγᾶον, 85 ἴἴ οχιβίεα ἴὴ Αἰμεηβ; δηᾶ {Π15 ΔΡοπηη8 16 οἹ!ρ- 

ΔΥσ ἢν, ΙΓ ἢ Πα θθεη Γγβῖ ΠΡΟ ΠΠΠΆΡΡΥ ΑΙΠ6η5. βεεπηδα 

Ῥυϊ τΠε Ιοσίοαὶ οπζοοχης, 1 ποῖ {Π6 ἀεϑισηξα τοβαϊ]ί, οὗ Θοσγαίαϑ᾽ 

τε δοῃϊησ. 



71ΙΑΣ ΑΔΝῸ ἘΧΕΟΌΤΙΟΔΜ ΟΣ ΘΟΟΡΑΤΕ.“. χχχν 

ΧΙΝ. ΤΞΕΙΑΙ, ΑΝῸ ΕΧΕΟΌΤΙΟΝ ΟΕ ΘΟΟΒΑΤῈΞ. 

ἌΠδη {ΠῸ ἰγταηην οὗ {Π6 ΤΗΪΤΕΥ ννὰβ βϑινερέ αννᾶν, δηά 

ΟἸτα5 δηα 15 αϑϑοοϊαίεβ ραᾳαϊά {Π6 ρεηδ]ῖν οὗ {Πεὶγ ργοςεοᾶ- 

ἴησβ ΙΓ {ΠΕΙΓ ᾿ἴνε5, δῆτ νεα στδάτα!ν ταβίοσεα ἴὸ ἃ 

ἀεπηοογαίίς Ῥαϑῖὶθ: Ῥυΐ {πεῖ ΨΕΙΘ ΡῬΥΓΟΌΔΌΙΥ πηᾶην ηῸ 

1ποῦρης 1 ἀΌϑιυσγα {Παΐ {Π6 (Ο]]Οννοῦβ νΠῸ Πα ψγοῦσῃτ σας ἢ 

1150 16 Γ 5Που 14 Βα ςαΐ ΟΥ̓“ ΨΉΠ1|6 τῃς Ἰεαάθυ νΠο ἴῃ {Πεῖγ Ὀο θοῦ 

Παά συϊάεα «ἀηά ᾿πϑριγεὰ {ῃ656, ννὰβ5 511} αἵ Ιασσα ἴο σοη- 

[ππ6 15 Ροϊβοποιιβ ἰθδοῃϊησ. [Ι{ νὰ, Πουνανοσ, ἱπηροβϑίθ]α 

ἴο Ὀγίησ ϑοογαῖθϑ ὈΠᾺΕῈΓ ἃ ἰ6σ 8] σῃαγρα, ἴῃ τεβρεοΐ οὔ [Π6 δοΐβ 

οὗ ἴῃς Τιγίγ. ΤΠ ας ννὰβ ποίοτϊουβ {παΐ ἢς ἢαὰ βευβοηδ! }ν 

γαϑιϑίε δηά σοπάεπηπηδα (τϊ145 ἴῃ 5οπη6 οὗ ἢὶβ πη]αννία] αςῖϑ, 

δηα δά, αἵ {πε 1πηπηϊηθηΐ τὶϑκ οὗ ἢὶς οὐ "ἰδ, τοΐαβεά τὸ ἀο 

Ἠ15 ἰγσαηηῖο δ] νν1}} προ ἢ πποβεπάϊησ [6:]ονν-οἰτσεη. Απάὰ 

ΤΠΟΥΘΟΝΘΥΓ ἃ ῬΘΠΘΓ͵ΓΑΪ ἈΠ Ποβίγ Πα ὈΘθη Ρτοο] δἰ πηδή. 

Ἡοννανεῦ, ΡΌΌ]Ις ορίηϊοη ννὰ5 Ποϑί!]α ἰοὸ ϑοογαΐεθς, δηά 

ὉΠΩΘΓ {Π656 οἰγουπηβίδηςθθ, ΜΠ (ῃ6 ναρὰρ δηα ὑποογία!η 

σΠαγαςίου οὗ ΑἸ Ππαπίδη οὐ! ΠΉ1η4] ργοσδάμτγο, ἃ ννὰ5 ποῖ αἰ βῆ ο] 

ΤΟΥ ΠῚ5 ΘΠΘΠΊ]65 ἴο {γππηρ ΠΡ σΠαγροβ ἀσαϊηβί Πὶπὶ ΝΠ] ἢ 

τηϊσηΐϊ σεῦνθ. Ηἰ5 ονεσί δοσιιβεῖβ ΜΈΓῈ Μεϊείαβ, ἃ Ρροεῖ, πε πα 

οὐ ΤἬγαβυΡ 5. [Π6 Ταβϑίοσγου οὗ {Π6 ἀδπηοοίαον, Αηγίαβ, ἃ 

βίσοῃσ ραγίϊβαη οὗ ἴῃς τεϑίογεα ογάθυ οὗ 1π]ησϑβ, ἀπ Γυσοη, 

ἃ Ρτγοίεββθα σῇπείογιοῖϊαλη. Ηδ ννὰβ σῃαῦσεὰ οἡ ἴνὸ Ἴουηῖβ : 
ἢγϑί, νν τ Πείεγοάοχυ, ἰπ ἴΠαὶ μα ἀϊὰ ποῖ δεσερὲ {Π6 ϑυϑβίεπι 

οὗ γε] ]ρΊοη τεσορηζεα ὈΚ ἢ σουηΐγν, Ὀὺΐ αἰτεπιρίεα ἴο Ἰηῖτο- 

ἄτπςε σοῦ παν δηα βίγαηρε ἀἸν]η 1165 οὗ Πἰς οὐ ; πη Ξθοοηῃᾷ, 

ΜῈ ΘΧχασο βίη σ᾽ Δ ΕΝ1] ἀπα σοτγαρίϊης ᾿ηἤπεηςσα οἡ {πε γοιης 

τΊΘη οὗ Αἰ 65. 

Ννε περά ποῖ εηΐεσ ἰηΐο ἴῃς ἀδείας οὗ 1ῃς {τἴα]. 1 ννὰβς 

ῬτοΡΑΥ τοπὶ (Πς ἢτγϑὲ ἃ Τοστεσοης σοποϊιβίοη, ἀπά τπΠῸ ᾿πάς- 

Ρεπάρφηϊ διττὰς νΠΊΓ ἢ ϑοογαΐεβ ἴοοκΚ ΠΡ, ἴῃ ἰοΐα] σοηίϊγαβι ἴὸ 
1Π6 ΔΡΡρΘδΪβ ΤῸΓ ΡὈΙΓΥ ἀϑι18] νυ ἀοίεπηαηΐς. Ὀείογε {Π6 Ἰασϑα 

ΠΩ͂ ΘπιοίοΠ8] [υτ]65 οἵ Αἰπεπίδη σουγίβ, Πεὶρεὰ ἴο τηακε 
ἢ5 σοηἀαπηηδίϊοη σογίαϊη. Ηδα Πα ἴῃ δὴν ἄσθστεα πιοάϊῆςξα 

5 ἴοηθ δἰζογ ἴη6 νεγάϊοϊ οἵ σι] ννὰβ Ρσοποιησαδά, ἃ 1655 

βενεῖα Ρυηβῃπηθηΐ [ΠΔη ἀθδίῃ πλῖσ ἢ μανα θθθη ἀνναγάεα ΠΪη,. 

6.2 



χΧχΧνὶ ΤΝΤΑΟΡΌΟΟΘΤΩΖΟΛ,. 

Οπ ἴῃς σοῃίγασν Πα ἴοοῖκ ονθῃ ἃ Ἰοξου βίδηά, οἱαϊ πη {Παΐ 

τῆς ΡΟ 5Ππλεπΐ νυ ΠΪσ ἢ 5 ἢ ἃ Ππδ ἃ5 15 ΠηΘΥΙ 6, ννὰθ ΠΟΙ] ΠΡ’ 

1655 ΟΓΥὁἮΟΥ͂Θ6 [ΠΔη δη Ποποιγα 6 ἡναϊηΐθηδηςσα ἴῃ ἴπ6 ΤΟΝ - 

Π8]}] αἴ {Π6 ΡαΡΠΙς Ἔχρεῆβο, δηά Παΐ ἴῃ σοπαδπιηϊηρ δηλ ἘΠΟΥ͂ 

δα ταῖποῦ ςομἀθυηπεᾷ {Ππϑιηβεῖνεβ. ὍΤΠῈ ΡΘΠδΙῪ οἵ ἀθαῖῃ ννὰ5 

νοϊθα, ὈΥ δῇ ἱπογθαβεα τηδ]ουϊγ, μα ἃ ἄθοτεα ννὰ5 ραβϑβεά 

{παῖ πὸ 5ῃοια ἀτίηῖκ [Π 6 ἰαΐαὶ σὰρ οἵ Ποϑηλ]οοῖς, [Π15. θείην 

τῆς ἀςοερίεα τποάς οἵ ρεηδὶ] ἄθαίῃ αἱ ΑἸ Π 65. 

ΤΠδ ἀὔβεπος οὗ {πὸ βαογθα ν 6556] ν ῃ]ο] νἱβιιθα 1) 6105 αἱ 

βἰαϊθα ροτὶοβ, σοπηρο]]θα ἃ πηοη ἢ 5 ἀεἰαν ἴῃ {πὸ Ἐχθουίοη οἵ 

1η6 βθηΐθποθ. ΤΗὶβ πποηῖῃ ϑοοίαῖεθ βρθηΐ ἴῃ βϑύθπθ δηΐ 

ΤΠ ἀ6Γ Ἰηϊοσσοῦγβα ν ἢ ΠῚ5 βουγουνησ πο η485. ΗἨδ τοἤιβεά ἃ 

ΤΘΔΠ5 Οὗ Θβοαρο 1Παΐ ννὰ5 οβϊευθα Πῖμη ; ἔου, δἰ Πουρ ἢ Πα μα 

ςοπαἀεμηηηδα ἴπΠς νοσγάϊοϊ, μΠ6 ννὰβ ποῖ σοϊηρ ἴο ν]οίαία {Π6 ἰὰνν ; 

Δα αἵ ἴῃς ἰαβὲ πὶ ἴοοὺκ {π6ὸ σὰρ 4υ]θΕΥ δηα σΠθου]]γ, Π15 

ἀνίησ σοην]οϊίοη ἘΧΡΙΘΒΒΘΩ͂, Ππαΐ [ποτα ννὰ5. ἃ ΨΟΥΒ6 δν]] {Πα ἢ 

ἄφθαῖῃ ΤῸΓ ἃ πιδῃ, {{ ᾿πάἀθοα ἀθαῖῃ ννοῦα δὴ 6ν]]} δἱ 4}1, αῃηὰ (Πδΐ 

ννὰ5 {Ππαΐ ἢς 5ῃουϊά θὲ ἴᾳϊβε ἴο ννῃαΐῖ ἢ Κπονν ἴο θὲ {Π6 Βισῃμεϑί 

«πὰ Βεβῖ. “ϑιςῇῃ ννὰβ {Π6 οπᾶ, ϑαγϑ Ρ]αίο, “ οἵ οὔ {π|εη, 

γν ΠΟ. 1 πγᾶν {Ὑ]ν 641} 1Π6 υνῖβοϑὲ δηά Ἰιβίθβε αῃᾶ θαϑβί οἵ 8]} 

1Π6 τηδη νοι 1 μανα πον. 

ΧΥ. ΧΕΝΟΡΗΟΝ ΤΗΕ ΒΙΟΘΒΑΡΗΕΒ ΟΕ ΘΟΟΒΑΤΕΞ. 

Τι πυβὲ θ6 δα εα {Ππᾶΐ ΘΠ ννῈ Ρ855 ΠΌΤΩ 500 ἢ ἃ Θ]ΟΡῚ ΠΊ 

85 [15 οὗ Ρ]αἴο᾽ 5, οσ, θείζεσ 5111], ΤΌΤ {ΠῸ Ρἱοΐαγαβ οὗ ϑοογαίαβ 

ΠΟ ἢ να ὈΕΠοΙά ἴῃ Ρ]αΐο᾽ 5 ἀϊδϊοσιθβ, ἢ ἘΠΕΙΓ ΠυΠΠΟΟΓ, 

1 Πεῖγ σταρῃϊς τους, {ΠΕ Γ ναγὶοῖν οἵ βοθῆβ δηά Ἵμδγδσίου, 

πο ῖγ ΠΟΥ οἵ τποιρῆϊ ἀπά ἀϊςίοη, ἴο [ῃς βίουυ οἵ ϑοοζαίεβ 
45 ΜῈ ἢηά ἴἴ ἴῃ {πεῸ ραρεοβ οὗ (ῃς 77εηιογαῤΖίζα, νγα σαῃηοί [41] 

τὸ θὲ οοηπϑβοίοιιβ οὗ τημποἢ ἄμ] η655 δηα ᾿πδάδαμδογ. [{ 15 ἃ5 

τπουρσ ἢ ννα εσα Ἰοοκίηρ δ ἃ Ῥῃοίΐοσσαρῃ, {Π6 ψοῦκ οὗ δὴ 

ὈΠ5ΚΙ ΓΙ] ορογαίου, ὴΟ μὰ5 θθθη [απ] ἐπουρ, 50 [δύ ἃ5 

με Κπεν, θαϊ ΠΟ Πᾶ5 ποῖ ΟΠ]Υ σμοβθῆ ἃ Ροοὺσ δηά πηϊτη- 

ῬΓαβϑῖναε ροϊηΐ οἵ νἴενν, θὰΐς Πα5 ἀἰδιραίεα ΠΙ5 ᾿Ισμϊ5. δῃά 
5ῃδάονν5 1π] μα] οΙου5]γ, απ Ὁ. ἃ ννδηΐ οὗ ρσόρεζ ἰοσιβϑϑίησ μὰ5 

ενεη ἰη]αγεά τΠ6 ρεγϑρεοίϊνε οὗ 15 βυθ]εςί. 8 τῆπδᾶὺ πᾶνβ 



[ ΧΕΛΔΌΡΗ͂ΟΝ, δΙΟΟΡΑΡΙ͂ΕΙ ΟΣ 500 4125. κκχκνίῖΐ 

Ἀν Ὁ σανμνννά νὰ 

[αςῖ, θαΐ 1 15 ἴο βοπιεὲ εχίεπε Ῥδαϊγ-ἰοἹὰ ἕαοϊ, απ ᾿δάϊυ- 

5ε]εσίβά. 
ὙἼΤΠ6 πηδηῃ ϑοοίδίοθ, αβ 6 αν ἢϊπὶ ἀθϑουιθοα ἴῃ {Π6 

ΤΠ ορηογαῤἧἠζα, ννῈ τεσορΏϊθα ἴο παν Ὀθθη ἃ σοοά πηδῃ δηά ἃ 

Κιπάϊγ, γεῖ πὸ Ὀείίεσ απ πὸ Κιηα] τεσ, ἰεῖ 5 ΠΟΡα, [ΒΔ ῃ ΠΊΔΗΥ͂ 

Οἴμοθ σοηίεΊΡΟΥΑΥΥ ΜΙ ΠΙΠῚ ἴῃ ΑἰΠΕη5 ; νὰ 566 ἃ ἤδη 

Ῥτοάϊσαὶ οὗ νεῖν βοοά δηά ϑ9θῆϑβι}]6Ὲ δάνϊςε, ἀϊἰβιϊησυ!ν Ρίοις 

Δηα οτγάετϊν, Ἔνεη δϑβοείϊς, ἴῃ ἢΪβ ΡΕΥΒΟηΔ] ΠΑὈΙ5 ; ἃ {|| ἔοπα 

οὗ “ ργεδοῃίησ," ΟσΟΔΒΙΟΠΔΙΠΥ ἃ ΠΠ|{|Ὲ ρύοϑν αἀπα ἰοηρ οὐ 510Ὁ- 

͵εεΐβ ποῖ 50 ρσοξοιηά!νυ ᾿πιοσγοϑίϊησ, 5 ἢ δ5 [Π6 τοίοσπι οὔ [ῃ6 

ΤΩΙΠΠΑΤΥ ρου οὗ Αἰπεηβ, οὐ [Π6 Ῥεβίὶ τηοάς οὗ Ὀυϊ]άϊηρ ἃ 

Πουδ6. ΟΓΥ ΤηΔηΔρΡΊησ ἃ ΠΟΙΞΕΠΟΪά. Νον απᾶ {πε νὰ σεῖ 

ΘΙ ΏΡ565 οὗ ἃ ἄβερεσ {ΠῚ ΉΚΕσ, ραγαάοχαβ βίασι!ησ ἀπά βὰρ- 

σεϑίνα, δηδίοσίῈ5 [δτ-τοδοῃηρ δηᾶ ᾿πηϑίγασίνα, θαϊ {Π6 56 τα 

56] ἄοσῃ ΟἸΘΑΥΎ ΘΧΡΓΟσϑοα, ΟΥ̓ ἴῃ ΔΠΥ͂ ΝΕΙΥ ΠοΟΙΊρΡΙεῖα ἔαβῃϊοη 

ἀενεϊορεα δπά ρετίεοιεα. Οπ 1ῃ6 ψΠΟ]6, οῦα να ἴο ἴακε 
ΧΕΠΟΡΠΟΙ 5 βίουυ αϑ ζει οἷ ἰα ἐείΐγε, ννεὲ 5Βῃου ἃ ἢπα ᾿ἴ 5 

αἸῆσι]ε 45 Χεπορθοη αἰ ἴο ππάεγβίδηα ννὴν {π6 ΑἸΠΘ Δ η5 

Ῥαΐ ϑοογαῖαβ ἴο ἀδαίῃ, ουὐ νν ΠΥ 50 πηι ἢ 5Που]α ἤανα θεδη πηαά δ 

οἵ Πϊπὶ εἰσ {ΠῈη ΟΥ̓ 5σίησθ. Ὅὕῃε ὈΟΟΚ ἴπ 5Πογί ἰ5 μΠοῃεϑβί Ὀὰξ 
Ὧ}}, ἃ ΠῚ 116 κα 15 δας Ποσ. 

ΧΕπορΠοη, ἴξ πηιϑὲ Ὅς σγοθι θοσοα, ννὰβ Ὀὰΐ ἃ γουῦηρ τηδ ἢ 

ΜΉ Θη, ἃ ἴδιν γεαῖβ Ὀείοτε {πῸὸὶ ἄδαίῃ οὗ ϑοογαΐθβ, μα αυἰτίεα 

Αἰμεηβ ἴο Ἰοίη ἴπΠ6 Ἔχρεαϊίοη οἵ (γτιιβ, νῇοβα βίοσυ 6 νγὰϑβ 

ἀεβεηεά ἴο (6}1 ἀπά θυ τῃ6 παπηθ οὗ ἴῃς “παῤαςίς. ΗἨδξ πενεῦ 
δαν ϑοςζαίθβ αραΐῃ, απα ννὰβ ποῖ ὄνεὴ ρεσπητεα ἴο γεΐωσῃ ἴο 

ΑἸΠΕη5 [ῸΓ ΠΊΔΗΥ Ὑὑδαῦβ5 δἰζου ΠῚ5 ..]7εριογαῤΊχίία ταῦδὲ Πᾶνα 

Ῥεδη νυτιτῖθη, ἀπ ΡτοῦὈΪΥ ΡῸὈ]Π]5Πη6 4. Ηδ ννὰβ. ποῖ ΟοἿἱΥ 

γοῦπρ, δηα {Πεγείοσε, 1 ννῈ ἀγα ἴο θε]ενα Ρ]αῖο, ᾿ἱπσαραῦ]ε οὗ 

υπαογβίδηαίησ ΡἢΠΟΞΟΡῊν ; ΠΪ5 ἰαβϑίθϑ πα σαρϑοῖτ165, Εν ἢ ἴῸΥ ἃ 

γουηρ ΠΔ, ΜΈ͵Ε 5οπηθνν Πδΐ ᾿ἰπλϊτε. ΑἸ] [ΤΟ ΡῊ 5 νου να 

566 ἴΠε σοοὐ-Πεατγίεα ποπαϑβί Ξο] ἀἴοσ, ἃ Ππ|1|6 ρεάδητζις, πανὶηρ ἃ 

δτεαῖ οηΠ655 [ὉΓ 51Π18}} ἀθνῖσεβ δπὰ ρεῖν ἱπίθγοβίβ, ΠΌΠΕΠΡ 

δηὰ Πυβθαπαῦν ἀπὰ [Π6 πηαπαρσεπηεηΐ οὗ βἴανεβ, δ ηα 5Π18]} 

ἘΟΟΠΟΙΊΪ65 σΈΠΟΘΓΑΙγ. Ηδ ννὰ5 4150 τηοϑβί πιεῖ ΠΟάϊς Δ] ἀπά Ρίοι5, 

ποῖ ἴο 580 5ΡΕΟΥΒΕΙΟΙ5 ; ἃ πη ὈοΟΓη ποῖ ἴο Ὀ6 (πη]655 ὈΓ 

ξοτίυπαῖς δοςοϊάθης) ἃ Ποσο, Ὀὰϊ ἀἰνναγβ ἴο πᾶνε ἃ ἤετο. {|Κ8 



ΧΧΧΥΠῚ ΤΥΤΚΟΡ ΣΤΊΟΛ, 

Βοϑνν6]1, ΠΟΠῚ ΠΘ ΤΟΘΘΠΊΡ]65 ἴῃ ἃ φοορᾶ ΤΊΔΗΥ ΡΑΓΓΟΙ]ΑΓ5, 

ἢς Παά ἃ ἰαϑβίβ ἔοσ Βἱοσταρῆν, δηᾶ τπυβδὲ μανα θθθη ἃ ἀΠΠΠσϑηΐ 

αἸατιϑα ; Ὀαΐ, αἰβὸ πὸ ΒόβννῈ]], ΠῈ ννὰβ Ἰι5ῖ ἃ Π|{|6 βίαριά. 

Απά τπς ᾿Ιηυατοη 5. οὐ 5. ᾿πι6 ]]Π θοῦ  ἀγὸ πον ΘΓ τηοσα ΟὈ- 

νἱουϑὶν βθθ {πῃ ἴῃ [Π6 Ὑ ΠΟΙ οπἠο-ϑἰἀθα σΠπασδοίοσ οὐ ὮῚ15 

ῬΙΟΡΤΆΡΉΪΟΘ5, Ποῖ ϑοοζαΐοβ ΟΥὐΓὁἠ ΟΥτβ ἴΠ6 ατοαΐῖ οὐ Αρο- 

5] Δὰ5 6 {πῸ βυθ]εςῖ. Ηθδ σδῃ 566 ΟἿΪΥ ψνηδΐ 15 φΟοά, ΟΥ̓ 

ΤΑΙΠΟΥ ν᾿ Παΐ βεοιηβ ἴο ΠΙΠῚ σοοά, ἴῃ ΘΟ ἢ ; ΒΙΟἢ σοοα 85 ἃ 

ΤΟΙ Υ ΚΑΌΪῈ τοϑο απο ς ἴο 5. Οὐ ΟΠαγασίθσ, [ἢ 81] δ} 1Πκ6 

ἢδ6 ἴο ἃ νεῖν ρτξαΐ δχίθης ἢηά5. οὔἱν νν παῖ ἢ6 Ὀγηρθ. [{ἰ 15 

ποῖ {πΠαὶ ΧΘΠΟΡΠΟῚ ΕἸΠΕΙ ΚΠΟΝΙΠΡῚΥ ΟΥ Ά ἴῃ ἔασι δα άβα δηγ- 

τὨϊησ ν ΠΙΟῊ ννὰ5 δπί ταῖν ἱτπουΐ Τοιμηἀατίοη ἴο Π]5 Πἰβϑίοσυ οὗ 

ϑοογαῖθβ. Βαϊ 6 παίασγα!]ν ποιίσθα ἀπα δαπηϊσεα δηα ρῥτο- 

Βοινεα πηοβί τον Πο56 [δαΐασεβ οἱ ϑοοζαίθϑ᾽ Ἵπαγδοίοθυ 

ψΠΙ ἢ ῬοῖΘ. οἰοβοδὶ Ὡπδίοσν ἴο πὶ ον, δῃᾷ ἴῃοβα α15- 

σουγθοα ΜΝ Πΐοἢ ϑοογαίΐθ μαᾶ δἀαρίθα ἴο Ἰἰβίβῃθιβ οἵ ἢῖ5 

σα ΠΡτο. ΕῸΥ Μὰ πηαᾶῦ Ὀ6 4υϊΐα σογίαϊη {αὶ ϑοογαΐθβ σοηνεῖϑθ- 

ἴῃς ΜΠ ΧΟΠΟΡΠΟΙ πλιδί πανα Ῥθθὴ ἃ νεῖν αἰἤδγθηΐς πηδῇ 

{τοπὶ ϑοογαΐθς σοηνούϑίησ ἢ Ρ]αῖο. Μογα τηθη πδη ΑἸοϊ- 

Ῥῖαάθβ νεσο ΡΠ νι] εσεα ἴο Ἰοοκ ὈΘὨϊηα {Π6 τηδβὶκ οὗ 51:16 ΠῈ5 : 

ΤΏΟΓῈ τανοατοηβ ἴΠΔη Οη6 Μ Γα ἰοὰπα ἴποτθ. Απᾶ δἰ πουρἢ 

1 5 ενϊάθηΐ δἐποῦρῃ πΠαΐ {πΠ6 1464] ϑοοζαΐθββ. ἃ5 Π6 ριον" 

πηάθυ ἴῃς πηαβίευ- Παπα οἵ Ρ]αΐο Ὀβσοηγεϑ 1655 δηά 1655 {{κὰ 

1η6 ΒΙσίοτισαὶ ϑοοσγαΐθϑ ν᾽ ΠῸ ϑνα]Καα δηα (αἸκαά ἴῃ [Π6 ϑἰγεαῖβ 

οὗ Αἴ Π6η5, γεΐ ννε Πηαῦ Ὀ6 βιισε {Παΐ {Π6 τοοί δηά [Π6 [16 οὗ 

ῬΙ]αΐο᾽ 5 1ητ6]}] δ ςῖπ4] ΠΙβίουυ ννὰ5 1η {Παΐ νεσν ϑοογαίαϑβ ; εἶδε 6, 

Πα ΤηΔῊΥ ΟἴΠοῖς ΠΚ6- πηϊ πα θα, νου] ποὶ Πανα πηδάδ Ηΐπὶ {ΠΕ ἰγ 

Πεῖο. δε Πᾶνε ἴο σϑδ]}156 {Παΐ ϑοοζαίεβ ννὰβ ἃ σγϑαΐ πΊΔη, 

στθαῖ ΘπουΡ ἴο Ρουθ ητΠν ᾿ηἤπεηςς {Π6 Τπουρῃΐ οὐ {Π6 

ν ΥΥ Ὀτὶρϊοϑί ᾿πὲ6]]6οῖ5 οὐ ΑΙ ΠΘη5; δηα 6 γῆ0 Ππηθαβαγαϑ {Παΐ 

στεδίηρθϑϑ ὈγῪ {πΠῸ πηδ]εβίν οὗ Ρ]αῖο, νν1}} ΡῈ }ιιϑὲ 85 Πϑδὺ ἴπ6 

{τα ἢ, ἃ5 ΠῈ ΨΟ τηθάϑιγαβ ἴ ὈΥῪ [Π6 ρείη655 οἵ ΧεηορΠοη, 
Δα ΡεσΠΔΡ5 ἃ σοοά 468] ΠΘΆΤΟΥ. 

Αἱ τῃ6 ϑαπῆθ {{π|6 1 νου] ΡῈ ἃ πιοϑδὲ ὑηννοσίῃυ {πῆρ ἴο 

ὈΠΑΕΥνΔΙΠ6 50 Ποηδβϑί Δ πα ΟΠ νδίσοιβ ἃ {πΡαΐα 85 {Π15 οἵ 

ΧΕΠΟΡΠΟΙ 5 ἴο ἃ πηαϑίευ 50 5] ΠΟΘΥΟΙΥ δηα αἸϑιη θυ δία νυ 

Ιονεὰ Ὀγ Πῖτη. [ἴ βᾶγϑ ΠΊῸΟΝ οΥΓ Χοεπορθοη (Πᾶΐ Πα 5ῃου!ά 



ΧΕΔΟΡΗ͂ΟΝ, 5ΙΟΟΚΑΡΗ͂ΣΚ ΟΕ ΘΟΟΚΑΤῈ5. ΧΧΧΙ͂Χ 

Πᾶνε 50 βημηΕ}ν δἰίδομῃεα ἨΪπ561 ἴο ἃ πηδη Κα ϑοογαίεϑ, 

δΔη4 (Παΐ 15 δἰδοῃτηθεηΐ βυσγνίνεα 115 ου]εςί, απ ννὰβ ρτγοοῦ 
ἀϑσαϊηϑί ἴΠ6 ΟὈ]ΟΠαΥ ἀη ἃ ἸΠΡΟΡΟ] τυ νυ Ὡς ἢ δἰ πα εα ϑοογαΐθβ 

ἴο Βῖ5 ἀβαίῃ. Απᾶ {Π6 “νῦν ᾿ἰπηϊταί!οηβ οὗ ἴΠ6 διΐποῦ τηδκε 

ἘΠ6 ὑνοΟΥΚ πΊοσα νϑ] 8016, ὙΠΕΈΥΈνεσ Δ ΠουρΡΗϊ ΟΥ̓ΔΙσππηθηΐ 

15 τεοογάδα ποῖ σμδγαοίοσ  5ί] 4} ΧΕΠΟΡΠοηΐξδῃ ΟΥΓ σΟΠΊΠΊΟη- 
Ρίαςσθ. ῆε τὲ ᾿πάερίεα ἴο Πὶπὶ ἴοσ [Π6 ἰαϑεϊπιον οὗ νυ] Γἢ 
ΤΠ ἢ Πᾶ5 Ὀεδη πιδᾶθ δι] εῦ [ἢ {15 Ράροσ, {Ππαΐ ϑοογαΐθϑ ἀϊὰ 

Ἰάεπιν Ψιγίαθ νη Κηον]εάσε, ἃ5. ννῈ}}] ἂ5 ἢ ἰανν δά 

ὉἘΠΙΥ ; οσ (Π6 δοσοιηΐ οὗ Πἰ5 ἀοοίτίηα οὗ “ ΠΠηρ δἰη ἦ; ἴου 

50Π16 οὗ {Π6 Ὀεϑβέ 1]πϑιγαςίοηβ οἵ Π15 ᾿Ἰητουσοσδίογσυ τε ῃοαβ ; 

8.5 Μν6Ὲ}} 45 ἴουΥΓ ΠΊΔΠΥ ᾿πίθγαϑίπσ ΡΕΥΞΟΠΔ] ἰαςοῖβ 45 ἴο [Π6 σαιι565 

οὗ 15 ὑῃροραϊατῖίγ. Απά ννε τῇῆδὺ ὄνϑὴ θῈ {μαηκίμ! {Παΐ 50 
ΤΌ Γἢ οὗ {Πς6 ΚιπαΪν ἀπὰ ργαοίϊσαὶ ἢα5 Ὀεεη τεοογάθβα οὗ {πα 

ΤἸῆδΔη, ΟΕ φστεαίηθϑθβ ἢ ΟἴΠΟΙΓ ἀϑρεοίβ ΠΡ Πᾶνε δχοιβρά 

δίῃ [τῸΠὶ σοηἀαϑοςη ς᾽ ἴ0 ΘΟ 5. ΟΠ 5 50 [ἀΠΊΠΠ1αγ, 
΄ 





ὍΣΩΝ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ, ΜΕΜΟΒΑΒΙΠΑ. 

ΒΟΟΚ 1. 

ΕΗ ΆΑΡΤΕΕΝ τ 

δε ίγιρ ἐλ ἑμαζεζ»εογιί αραΐιδέ δοογαίες, Δ εγιοῤἼοηίι 2γοκεδεῖς 
210 ἀεαΐ τυΐίψ 115 ,γεΐ κοτε, γι τὐλζολ ἀξ τυᾶς ἀεχέδεα οὗ 
εἰϊείογαϊν ἐο ψὲς φοιρίγγ» σοάΐς, αγια σάοτυς ἐλαΐξ λδ τύας 
ἃ γείζρίοιες »ια7ι, σαςγίβεζ,ρ 1ηι ἐλε πδίζε ἐδηεῤέες, ξανέγι 
γεν 7 7166 10 αἰ 2γἸρεαΐζογις οΥ 116 εἰν ΐγια τοΐἱ  ({γιοίεα γι 
Μὲς οτυγι ζγιευα 7 αἱ Ῥ107:2707, ο7 Τ) οτη ΠἸ ατη), ἀραὶ αὐ ει ἀξ 
,έοριας 10 αο {λι6 σαϑρ 171 αὐ γισεα χε ξαδες. 

1 Πολλάκις ἐθαύμασα, τίσι ποτὲ λόγοις ᾿Αθηναίους 
Μ «ε , “ ε Ν » “ ἔπεισαν οἱ γραψάμενοι Σωκράτην, ὡς ἄξιος εἴη θανάτου 
΄΄ο ’, ς Ν Ν Ν, ᾽ ᾽ “ , . ϑαδ τῇ πόλει. ἡ μὲν γὰρ γραφὴ κατ᾽ αὐτοῦ τοιάδε τις ἦν 

ἀδικεῖ Σωκράτης οὗς μὲν ἡ πόλις νομίζει θεοὺς οὐ 

νομίζων, ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰσφέρων" ἀδικεῖ δὲ - 

καὶ τοὺς νέους διαφθείρων. 
Ὁ“" Ν Ὁ «ς ᾽ » , Γ « ’ 5. Πρῶτον μὲν οὖν ὡς οὐκ ἐνόμιζεν οὗς ἡ πόλις νο- 

μίζει θεούς, ποίῳ ποτ᾽ ἐχρήσαντο τεκμηρίῳ ; θύων τε 

γὰρ φανερὸς ἦν πολλάκις μὲν οἴκοι, πολλάκις δὲ ἐπὶ 
΄-“ ΄-΄ " ’ - Ἁ “ ,ὔ 

τῶν κοινῶν τῆς πόλεως βωμῶν, καὶ μαντικῇ χρώμενος το 

οὐκ ἀφανὴς ἦν᾽ διετεθρύλητο γάρ, ὡς φαίη Σωκράτης 
᾿ 8 ἃ ε σι 7 ὄν Ν Ν , Π { τὸ δαιμόνιον ἑαυτῷ σημαίνειν ὅθεν δὴ καὶ μάλιστά μοι 

δοκοῦσιν αὐτὸν αἰτιάσασθαι καινὰ δαιμόνια εἰσφέρειν. 

8 ὁ δ᾽ οὐδὲν καινότερον εἰσέφερε τῶν ἄλλων, ὅσοι μαν- 

Β 



2 ΜΕΜΟΚΆΔΙΖΙΑ, τ. ἵ. 3--,1. 

Ν 7 » ζω “- δ ’ Ν 
τικὴν νομίζοντες οἰωνοῖς τε χρῶνται καὶ φήμαις καὶ 

, Ν , Ὁ 7 Ν ε , 
συμβόλοις καὶ θυσίαις. οὗτοί τε γὰρ ὑπολαμβάνουσιν 

5 Ν »): 5 νΝ Ν “" “ ΕῚ , Ἂς 

οὐ τοὺς ὄρνιθας οὐδὲ τοὺς ἀπαντῶντας εἰδέναι τὰ 
, »" , Σ} Ν Ἂς Ν ῆς 

συμφέροντα τοῖς μαντευομένοις, ἀλλὰ τοὺς θεοὺς διὰ 
»" ΄, νι ΄ 5 - Ν -“ “: Ἢ Ν 
Ξ τούτων αὐτὰ σημαίνειν, κἀκεῖνος δὲ οὕτως ἐνόμιζεν 

Ζ ἀλλ᾽ οἱ μὲν πλεῖστοί φασιν ὑπό τε τῶν ὀρνίθων καὶ 4 

τῶν ἀπαντώντων ἀποτρέπεσθαί τε καὶ προτρέπεσθαι" 

Σωκράτῃς 
ξν 

νιον γὰρ ἐφ 
’ Ν “Ὁ Ν Ἂς Ἶ ἴα «ς “π᾿ 

1Ιο προηγόρευε τὰ μὲν ποιεῖν, τὰ δὲ μὴ ποιεῖν, ὡς τοῦ 

“ : ἢ “ » ἘΣ Ὁ , ὥσπερ ἐγίγνωσκεν, οὕτως ἔλεγε᾽ τὸ δαιμό- 

σημαίνειν. καὶ πολλοῖς τῶν συνόντων 

δαιμονίου προσημαίνοντος. καὶ τοῖς μὲν πειθομένοις 
δι, το δα, , -“" Ν Ν ,ὔ 4 

αὐτῷ συνέφερε, τοῖς δὲ μὴ πειθομένοις μετέμελε. καίτοι 5 
’, ᾽ 4. ε , : ὩΑ͂ς ’ ΔΕ ι} ,ὔ 

τίς οὐκ ἂν ὁμολογήσειεν αὐτὸν βούλεσθαι μήτ᾽ ἡλίθιον 
“-“ - 3 

μήτ᾽ ἀλαζόνα φαίνεσθαι τοῖς συνοῦσιν; ἐδόκει δ᾽ ἂν 
2 ; “ ᾽ ,ὔ «ε « Ν “ ΄ 

ι5 ἀμφότερα ταῦτα, εἰ προαγορεύων ὡς ὑπὸ θεοῦ φαινό- 

μενα, καὶ ψευδόμενος ἐφαίνετο. δῆλον οὖν ὅτι οὐκ ἂν 

προύλεγεν, εἰ μὴ ἐπίστευεν ἀληθεύσειν. ταῦτα δὲ τίς 

ἂν ἄλλῳ πιστεύσειεν ἢ θεῷ ; πιστεύων δὲ θεοῖς πῶς 
οὐκ εἶναι θεοὺς ἐνόμιζεν ;Ψἀλλὰ μὴν ἐποίει καὶ τάδε 8 

Ν Ν » , Ν Ν Ν 5» -“" Ζ 

20 πρὸς τοὺς ἐπιτηδείους. τὰ μὲν γὰρ ἀναγκαῖα συνεβούλευε 

καὶ πράττειν, ὡς νομίζοιεν ἄριστ᾽ ἂν πραχθῆναι περὶ 

δὲ τῶν ἀδήλων ὅπως ἀποβήσοιτο μαντευσομένους ἔπεμπεν, 
ΙΕ Ν 

εἰ ποιητέα καὶ τοὺς μέλλοντας οἴκους τε καὶ πόλεις 
“ πο σ᾿ Υ̓́ “-“ - Ν 

καλῶς οἰκήσειν μαντικῆς ἔφη προσδεῖσθαι τεκτονικὸν 
Ν Ν ον ᾿ 4 Ν ἍἝΠ" Ζ Ν 

25 μὲν γὰρ ἢ χαλκευτικὸν ἢ γεωργικὸν ἢ ἀνθρώπων ἀρχικὸν 
κ΄ μὴ Ψ 

ἢ τῶν τοιούτων ἔργων ἐξεταστικὸν ἢ λογιστικὸν ἢ οἰκονο- 

μικὸν ἣ στρατηγικὸν γενέσθαι, πάντα τὰ τοιαῦτα μαθή- 
ᾧ κα ΄ ΄ « Α. 3 3 ᾿ Ν ματα καὶ ἀνθρώπου γνώμῃ αἱρετὰ ἐνόμιζεν εἶναι τὰ 8 

δὲ μέγιστα τῶν ἐν τούτοις ἔφη τοὺς θεοὺς ἑαυτοῖς κα- 

30 ταλείπεσθαι, ὧν οὐδὲν δῆλον εἶναι τοῖς ἀνθρώποις. 

οὔτε γὰρ τῷ καλῶς ἀγρὸν φυτευσαμένῳ δῆλον ὅστις 



5.0.6 2475) ΓΕΙΓΕΤῪ, 3 

καρπώσεται, οὔτε τῷ καλῶς οἰκίαν οἰκοδομησαμένῳ δῆλον 

ὅστις ἐνοικήσει, οὔτε τῷ στρατηγικῷ δῆλον εἰ συμφέρει 

στρατηγεῖν, οὔτε τῷ πολιτικῷ δῆλον εἰ συμφέρει τῆς 

πόλεως προστατεῖν, οὔτε τῷ καλὴν γήμαντι ἵν᾽ εὐφραίνη- 
[,1 Ψ Ν ΄ .} , Μ φν Ν »] 

ται, δῆλον εἰ διὰ ταύτην ἀνιάσεται, οὔτε τῷ δυνατοὺς ἐν ξ 

τῇ πόλει κηδεστὰς λαβόντι δῆλον εἰ διὰ τούτους στερή- 

σεται τῆς πόλεως. ἤ τοὺς δὲ μηδὲν τῶν τοιούτων οἰομένους 

εἶναι δαιμόνιον, ἀλλὰ πάντα τῆς ἀνθρωπίνης γνώμης, 

δαιμονᾶν ἔφη" δαιμονᾶν δὲ καὶ τοὺς μαντευομένους ἃ τοῖς 
5 , Υ « ᾿ “-“ , Μ 

ἀνθρώποις ἔδωκαν οἱ θεοὶ μαθοῦσι διακρίνειν, οἷον εἴ τις 
5 ’ ’ 2 , ε “ “- κ “ ἐπερωτῴη πότερον ἐπιστάμενον ἡνιοχεῖν ἐπὶ ζεῦγος 

λαβεῖν κρεῖττον ἣ μὴ ἐπιστάμενον, ἢ πότερον ἐπιστάμενον 

κυβερνᾶν ἐπὶ τὴν ναῦν κρεῖττον λαβεῖν ἣ μὴ ἐπιστάμενον. 
μον ΕΙ :} ΄ Ἄ 7 Ἁ , ἢ ἃ ἔξεστιν ἀριθμήσαντας ἢ μετρήσαντας ἢ στήσαντας 

εἰδέναι, τοὺς τὰ τοιαῦτα παρὰ τῶν θεῶν πυνθανομένους 
ἀθέμιτα ποιεῖν ἡγεῖτο. ἔφη δὲ δεῖν ἃ μὲν μαθόντας 

ποιεῖν ἔδωκαν οἱ θεοὶ μανθάνειν, ἃ δὲ μὴ δῆλα τοῖς ἀνθρώ- 

ποις ἐστὶ πειρᾶσθαι διὰ μαντικῆς παρὰ τῶν θεῶν πυν- 

θάνεσθαι: τοὺς θεοὺς γὰρ οἷς ἂν ὦσιν ἵλεῳ σημαίνειν. 

“4 μγέλέγ, 50 7α7 770» 1711 γι, ας 507,16 σεῤῥοσεί, ζπ φγοϊέ- 

255 τῤοοκίαίζογις αὐοιεξ ἐλὲ ἤατυς ο7 παΐμγε, ἀξ σἐμαξεα ογῖν 

216 ἑατυς οὐ γῖρλέ αεἴΐοι. 

᾿Αλλὰ μὴν ἐκεῖνός γε ἀεὶ μὲν ἦν ἐν τῷ φανερῷ. πρῷ 

τε γὰρ εἰς τοὺς περιπάτους καὶ τὰ γυμνάσια ἤει καὶ 
5 “΄“ 5 -“ Ν ᾿ " Ν ν πο Ν “ 

πληθούσης ἀγορᾶς ἐκεῖ φανερὸς ἦν, καὶ τὸ λοιπὸν ἀεὶ τῆς 
« , ἡμέρας ἦν ὅπου πλείστοις μέλλοι συνέσεσθαι. καὶ ἔλεγε 

11 μὲν ὡς τὸ πολύ, τοῖς δὲ βουλομένοις ἐξῆν ἀκούειν. οὐδεὶς 

δὲ πώποτε Σωκράτους οὐδὲν ἀσεβὲς οὐδὲ ἀνόσιον οὔτε 
πράττοντος εἶδεν οὔτε λέγοντος ἤκουσεν. οὐδὲ γὰρ περὶ 

“ “ , ὰ “- Υ « “ 
τῆς τῶν πάντων φύσεως ἧπερ τῶν ἄλλων οἱ πλεῖστοι 

Β2 
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ΡῚ , - "“ ε , σου. “ -“ 

διελέγετο, σκοπῶν ὅπως ὃ καλούμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν. 

κόσμος ἔφυ, καὶ τίσιν ἀνάγκαις ἕκαστα γίγνεται τῶν 
᾽ ὔ ς εἶ Ν Ν 7 Ν [φ] 

οὐρανίων, ἀλλὰ καὶ τοὺς φροντίζοντας τὰ τοιαῦτα 

μωραίνοντας ἀπεδείκνυε. καὶ πρῶτον μὲν αὐτῶν 18 

ἐσκόπει πότερά ποτε νομίσαντες ἱκανῶς ἤδη τἀνθρώπεια 
Ψ ’ Ν » Ν Ν Ἀ -“ , Μ Δ 

εἰδέναι ἔρχονται ἐπὶ τὸ περὶ τῶν τοιούτων φροντίζειν, ἢ 

τὰ μὲν ἀνθρώπεια παρέντες, τὰ δαιμόνια δὲ σκοποῦντες, 
ε “ Ν ’ , ͵ ᾽ Ἂν ἡγοῦνται τὰ προσήκοντα πράττειν. ἐθαύμαζε δ᾽ εἰ μὴ 18 

φανερὸν αὐτοῖς ἐστιν ὅτι ταῦτα οὐ δυνατόν ἐστιν ἀν- 

θρώποις εὑρεῖν" ἐπεὶ καὶ τοὺς μέγιστον φρονοῦντας ἐπὶ τῷ 
περὶ τούτων λέγειν οὐ ταὐτὰ δοξάζειν ἀλλήλοις, ἀλλὰ 

τοῖς μαινομένοις ὁμοίως διακεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους. τῶν 14 
ν Ν 

τε γὰρ μαινομένων τοὺς μὲν οὐδὲ τὰ δεινὰ δεδιέναι, τοὺς 

δὲ καὶ τὰ μὴ φοβερὰ φοβεῖσθαι: καὶ τοῖς μὲν οὐδ᾽ ἐν 
» - Ἀ - ’ὔ μι -“ «ε -“ -“ Ν 

ὄχλῳ δοκεῖν αἰσχρὸν εἶναι λέγειν ἢ ποιεῖν ὁτιοῦν, τοῖς δὲ 
»»» , "Ὁ" “ἢ , Ὁ “ ᾿ 4, Ν ΜΔ9 

οὔδ᾽ ἐξιτητέον εἰς ἀνθρώπους εἶναι δοκεῖν. καὶ τοὺς μὲν οὔθ 
“ “- Ν 

ἱερὸν οὔτε βωμὸν οὔτ᾽ ἄλλο τῶν θείων οὐδὲν τιμᾶν, τοὺς δὲ 

καὶ λίθους καὶ ξύλα τὰ τυχόντα καὶ θηρία σέβεσθαι τῶν τε 

περὶ τῆς τῶν πάντων φύσεως μεριμνώντων τοῖς μὲν δοκεῖν 
’΄ 

ἐν μόνον τὸ ὃν εἶναι, τοῖς δ᾽ ἄπειρα τὸ πλῆθος" καὶ τοῖς » 

μὲν ἀεὶ πάντα κινεῖσθαι, τοῖς δ᾽ οὐδὲν ἄν ποτε κινηθῆναι" 
΄ ᾿ “ Ν 

καὶ τοῖς μὲν πάντα γίγνεσθαί τε καὶ ἀπόλλυσθαι, τοῖς δὲ 

οὔτ᾽ ἂν γενέσθαι ποτὲ οὐδὲν οὔτε ἀπολέσθαι. ἐσκόπει 15 
4΄λ ᾿ Φ οὲ Ν ’ - Φ γ(ν « . Υ δὲ περὶ αὐτῶν καὶ τάδε, ἂρ᾽ ὥσπερ οἱ τἀνθρώπεια μαν- 

θάνοντες ἡγοῦνται τοῦθ᾽ ὅ τι ἂν μάθωσιν ἑαυτοῖς τε καὶ 

τῶν ἄλλων ὅτῳ ἂν βούλωνται ποιήσειν, οὕτω καὶ οἱ τὰ 
ε΄ “- ΄“- δ 

θεῖα ζητοῦντες νομίζουσιν, ἐπειδὰν γνῶσιν αἷς ἀνάγκαις 

ἕκαστα γίγνεται, ποιήσειν, ὅταν βούλωνται, καὶ ἀνέμους 
ν “ξ ν. Ψ "Κ΄ ΕῚ " ἣ ΡῚ ΄ καὶ ὕδατα καὶ ὥρας καὶ ὅτου ἂν ἄλλου δέωνται τῶν τοιού- 

. ΄“ ν ΄ 5» "-“ 

των, ἢ τοιοῦτον μὲν οὐδὲν οὐδ᾽ ἐλπίζουσιν, ἀρκεῖ δ᾽ αὐτοῖς 
“ ΄ ᾿ 

γνῶναι μόνον ἧ τῶν τοιούτων ἕκαστα γίγνεται. περὶ μὲν 16 



ΓΝ 

ἘΠ ΚΕΡΕΚΕΝΟΣ ΣῸΚΧ Χ7ΟΗΥ͂. 5 

οὖν τῶν ταῦτα πραγματευομένων τοιαῦτα ἔλεγεν" αὐτὸς 

δὲ περὶ τῶν ἀνθρωπείων ἀεὶ διελέγετο, σκοπῶν τί εὐσεβές, 
τί ἀσεβές, τί καλόν, τί αἰσχρόν, τί δίκαιον, τί ἄδικον, τί 

σωφροσύνη, τί μανία, τί ἀνδρεία, τί δειλία, τί πόλις, τί 

πολιτικός, τί ἀρχὴ ἀνθρώπων, τί ἀρχικὸς ἀνθρώπων, καὶ ξ 

περὶ τῶν ἄλλων, ἃ τοὺς μὲν εἰδότας ἡγεῖτο καλοὺς κἀγα- 
θοὺς εἶναι, τοὺς δ᾽ ἀγνοοῦντας ἀνδραποδώδεις ἂν δικαίως 
κεκλῆσθαι. 

μα τλοτυξαῖ αγ7ι ἐχαρηῤίδ {γι Δϊς οτῦγι σογιάμεί, ΟἿ γετο7 671,6 
0» γἱρλέδοιεδγιδες, ἀγα 707 1λ6 αἰϊσεοίρο γείεγς ο7 ἐλε 
2712 6756. 

1 Ὅσα μὲν οὖν μὴ φανερὸς ἦν ὅπως ἐγίγνωσκεν, οὐδὲν 

θαυμαστὸν ὑπὲρ τούτων περὶ αὐτοῦ παραγνῶναι τοὺς 
δικαστάς" ὅσα δὲ πάντες ἤδεσαν, οὐ θαυμαστὸν εἰ μὴ 

18 τούτων ἐνεθυμήθησαν ; βουλεύσας γάρ ποτε, καὶ τὸν 

βουλευτικὸν ὅρκον ὀμόσας ἐν ᾧ ἦν κατὰ τοὺς νόμους 
βουλεύσειν, ἐπιστάτης ἐν τῷ δήμῳ γενόμενος, ἐπιθυ- 

μήσαντος τοῦ δήμου παρὰ τοὺς νόμους ἐννέα στρατηγοὺς 
μιᾷ ψήφῳ τοὺς ἀμφὶ Θράσυλλον καὶ ᾿Ερασινίδην ἀπο- 

κτεῖναι πάντας, οὐκ ἠθέλησεν ἐπιψηφίσαι, ὀργιζομένου 

μὲν αὐτῷ τοῦ δήμου, πολλῶν δὲ καὶ δυνατῶν ἀπειλούν- 

των᾽ ἀλλὰ περὶ πλείονος ἐποιήσατο εὐορκεῖν ἢ χαρίσα- 

σθαι τῷ δήμῳ παρὰ τὸ δίκαιον καὶ φυλάξασθαι τοὺς 

19 ἀπειλοῦντας. καὶ γὰρ ἐπιμελεῖσθαι θεοὺς ἐνόμιζεν ἂν- 

θρώπων οὐχ ὃν τρόπον οἵ πολλοὶ νομίζουσιν᾽ οὗτοι μὲν 
γὰρ οἴονται τοὺς θεοὺς τὰ μὲν εἰδέναι, τὰ δ᾽ οὐκ εἰδέναι" 

Σωκράτης δὲ πάντα μὲν ἡγεῖτο θεοὺς εἰδέναι, τά τε λεγό- 

μενα καὶ πραττόμενα καὶ τὰ σιγῇ βουλευόμενα, πανταχοῦ 

δὲ παρεῖναι καὶ σημαίνειν τοῖς ἀνθρώποις περὶ τῶν ἀἂν- 

θρωπείων πάντων. 

οι 
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3 “-“ 

Θαυμάζω οὖν ὅπως ποτὲ ἐπείσθησαν ᾿Αθηναῖοι Σω- 50 
’ Ν Ν Ν “ ν ᾿ Ν Ν »ῳ. 7 

κράτην περὶ θεοὺς μὴ σωφρονεῖν, τὸν ἀσεβὲς μὲν οὐδὲν 
᾿ Ν ΔΝ, ὦ » Μ ! “ Ἂν 

ποτε περὶ θεοὺς οὔτ᾽ εἰπόντα οὔτε πράξαντα, τοιαῦτα δὲ 
᾿ , Ν , φ'᾽ δὰ , Ν 

καὶ λέγοντα καὶ πράττοντα οἷά τις ἂν καὶ λέγων καὶ 
, ν ὧν 7 Ξ- ᾽ , 

5 ΠΡΆΤΤΩΡ εἰὴ τε και νομίζοιτο εὐσεβέστατος. 

σ ΠΑ ΒΕ ΤΙ 

Ζεαϊίγι τυΐΐβ ἐλ σεεογαῖ φοιγιΐ 97 λι6 1γιαϊεί)ιογί, Δ ογιοῤλοι 
σλοτὺς ἐλαΐ 59 Κα ον» κογγηίζ7ιρ᾽ 115 γοτέϑιρ᾽ φοληῤῥα)ΖΟ715, 
,δοογαίες ὧν ᾿ΐς οτῦγι ἐχαηηῤίο, ἀγα ὁν φγεεεῤέ αὖϑδο, ἑαιεσλέ 
ἡλό»ι: »ιοαογαΐζογι 171 αὐ ἐλέίγιοε, αγια1 707 ἐλαΐ γεαδοϑε τυοτέία 
ἀίρισεῖ ἀεροΞέ γ0 γετυαγα 707 λξξ {ριδίγοΖο715. 

Θαυμαστὸν δὲ φαίνεταί μοι καὶ τὸ πεισθῆναί τινας 1 
’ -“ 

ὡς Σωκράτης τοὺς νέους διέφθειρεν, ὃς πρὸς τοῖς εἰρη- 
“ Ν “ 

μένοις πρῶτον μὲν ἀφροδισίων καὶ γαστρὸς πάντων ἀν- 
“- , 

θρώπων ἐγκρατέστατος ἦν, εἶτα πρὸς χειμῶνα καὶ θέρος 

το καὶ πάντας πόνους καρτερικώτατος, ἔτι δὲ πρὸς τὸ μετρίων 

δεῖσθαι πεπαιδευμένος οὕτως ὥστε πάνυ μικρὰ κεκτημένος 
“ ε ’ὔ Υ̓ .) [οὶ - 4 Ἄγ οΝε “ 

πάνυ ῥᾳδίως ἔχειν ἀρκοῦντα. πῶς οὖν αὐτὸς ὧν τοιοῦτος 2 
Δ. “-“ μ 4. Ἄ 

ἄλλους ἂν ἢ ἀσεβεῖς ἣ παρανόμους ἢ λίχνους ἢ ἀφροδι- 
’ὔ 3 “ με Ν Ν - Ν 5 Ψ΄' 5 ᾽ 

σίων ἀκρατεῖς ἢ πρὸς τὸ πονεῖν μαλακοὺς ἐποίησεν,; ἀλλ 
Ν Ν ’ ᾿ς 5 “ [4 . » 

1: ἔπαυσε μὲν τούτων πολλούς, ἀρετῆς ποιήσας ἐπιθυμεῖν 

καὶ ἐλπίδας παρασχών, ἂν ἑαυτῶν ἐπιμελῶνται, καλοὺς 
5» Ν Ν “ ͵ὔ « 2 

κἀγαθοὺς ἔσεσθαι. καίτοι γε οὐδεπώποτε ὑπέσχετο διδά- 3 
- ΄ » Κα κ᾿ Ξ᾿ κ Δ 

σκαλος εἶναι τούτου, ἀλλὰ τῷ φανερὸς εἶναι τοιοῦτος ὧν 

ἐλπίζειν ἐποίει τοὺς συνδιατρίβοντας ἑαυτῷ Ἵ ἐλπίζειν ἐποίει τοὺς συνδιατρίβοντας Ὁ, μιμουμένους 
΄“ ὔ “-“ 

20 ἐκεῖνον τοιούτους γενήσεσθαι. ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦ σώματος 4 
ΡΝ ᾽ 4. ἢ ΄ "5 “ ᾽ 2.2) Ἂ 

αὐτός τε οὐκ ἡμέλει, τούς τ ἀμελοῦντας οὐκ ἐπήνει. τὸ 
Ν “. « 7ὔ “- “- 5 7 Ν νι Ψ ΝΜ 

μὲν οὖν ὑπερεσθίοντα ὑπερπονεῖν ἀπεδοκίμαζε, τὸ δὲ ὅσα 
ει» ε Ν, ,ὔ “ ε “ 5" “-“ 5 ,ὔ 

ἡδέως ἡ ψυχὴ δέχεται, ταῦτα ἱκανῶς ἐκπονεῖν ἐδοκίμαζε. 

ραθι ρῆα, -- 
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᾽ν Ν Ν. “" « “ ε “-“ . Ν Ν -“ 

ταύτην γὰρ τὴν ἕξιν ὑγιεινήν τε ἱκανῶς εἶναι, καὶ τὴν τῆς 

5 ψυχῆς ἐπιμέλειαν οὐκ ἐμποδίζειν ἔφη. ἀλλ᾽ οὐ μὴν θρυπ- 
’ “νΐς ἃ Ν να ΑἽΡ Φ Ψ ’ ΜΔ) ἐ ’ 

τικός γε οὐδὲ ἀλαζονικὸς ἦν οὔτ᾽ ἀμπεχόνῃ οὔθ᾽ ὑποδέσει 
Μ -“«ζφ » Ν. 34.9 9 ’ Ν 

οὔτε τῇ ἄλλῃ διαίτῃ. οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐρασιχρημάτους γε τοὺς 
’, " “ ν Ν Ν " “- ν 

συνόντας ἐποίει. τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ἐπιθυμιῶν ἔπαυε, 

τοὺς δὲ ἑαυτοῦ ἐπιθυμοῦντας οὐκ ἐπράττετο χρήματα. 
΄ οὐδα ’ ΟΘΡΝ. » ΄, " “ἱ, Ά 

6 τούτου δ᾽ ἀπεχόμενος ἐνόμιζεν ἐλευθερίας ἐπιμελεῖσθαι 
Ν Ν , ε ’ὔ Ν ἠδ, δ Ν 

τοὺς δὲ λαμβάνοντας τῆς ὁμιλίας μισθὸν ἀνδραποδιστὰς 
ε “ » , “ φ ἃ, “ ᾽ - , 
ἑαυτῶν ἀπεκάλει, διὰ τὸ ἀναγκαῖον αὐτοῖς εἶναι διαλέ- 

1 γεσθαι παρ᾽ ὧν ἂν λάβοιεν τὸν μισθόν. ἐθαύμαζε δ᾽ εἴ 

τις ἀρετὴν ἐπαγγελλόμενος ἀργύριον πράττοιτο, καὶ μὴ 
ὅ Ν,. ’ ,, “ 7 , , “ 

νομίζοι τὸ μέγιστον κέρδος ἕξειν φίλον ἀγαθὸν κτησάμενος, 
5 »" -“ Ν ε ’ Ν κι Ν “ Ν 

ἀλλὰ φοβοῖτο μὴ ὁ γενόμενος καλὸς κἀγαθὸς τῷ τὰ 
“ μέγιστα εὐεργετήσαντι μὴ τὴν μεγίστην χάριν ἕξοι. 

8 Σωκράτης δὲ ἐπηγγείλατο μὲν οὐδενὶ πώποτε τοιοῦτον 
΄' Ν -“ ΄ «ες ΄ν Ν 5» 

οὐδέν, ἐπίστευε δὲ τῶν συνόντων ἑαυτῷ τοὺς ἀποδεξα- 
“ ἌΝ, ἢ 7 }] Ν “ 7 ς .ν 

μένους ἅπερ αὐτὸς ἐδοκίμαζεν, εἰς τὸν πάντα βίον ἑαυτῷ 

τε καὶ ἀλλήλοις φίλους ἀγαθοὺς ἔσεσθαι. πῶς ἂν οὖν 
«ες -“ ““ια 7 Ν ’ » Ν 4 «ε Φφυ 

ὁ τοιοῦτος ἀνὴρ διαφθείροι τοὺς νέους ; εἰ μὴ ἄρα ἡ τῆς 
5 ““ ϑ , 9 

ἀρετῆς ἐπιμέλεια διαφθορὰ ἐστιν. 

,50 ,α7 2 ογι »ιαξέγιρ ἐλο»ε ἰατυΐεςς 07, υἹοϊογιί, ας τας αἰδερσεά, 
ἦε ὧν ετεἰζυαΐίγισ {1617 »εϊγιαῖς ἰφρα ἐλέη ἐο ἐγιδΖ 0 247 5τασζο)ι 
γαΐλεγ ἐλαρ ἕο ογεδ. 

᾽ “ κ 

9 ᾿Αλλὰ νὴ Δία, ὁ κατήγορος ἔφη, ὑπερορᾶν ἐποίει τῶν 
καθεστώτων νόμων τοὺς συνόντας, λέγων ὡς μῶρον εἴη 

τοὺς μὲν τῆς πόλεως ἄρχοντας ἀπὸ κυάμου καθιστάναι, 

κυβερνήτῃ δὲ μηδένα ἐθέλειν χρῆσθαι κυαμευτῷ, μηδὲ 

τέκτονι, μηδ᾽ αὐλητῇ, μηδ᾽ ἐπ᾽ ἄλλα τοιαῦτα, ἃ πολλῷ 
δ η, ’ ε ’ -» “ Ν Ν 
ἐλάττονας βλαβας ἁμαρτανόμενα ποιεῖ τῶν περὶ τὴν 

πόλιν ἁμαρτανομένων" τοὺς δὲ τοιούτους λόγους ἐπαίρειν 

Ιο 

"“ σι 

25 
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Ν Ν , - “ ’ 5 " 

ἔφη τοὺς νέους καταφρονεῖν τῆς καθεστώσης πολιτείας 
Ν “ ,ὔ 5 Ν ΕῚ ων ιν .} [9] καὶ ποιεῖν βιαίους. ἐγὼ δ΄ οἶμαι τοὺς φρόνησιν ἀσκοῦντας 10 
᾿ 7 ε Ἂν “. Ν ,ὔ “ 

καὶ νομίζοντας ἱκανοὺς εἶναι τὰ συμφέροντα διδάσκειν 
Ἂς ὔ “, [κ Δ 5 ’ “ ν᾿ 

τοὺς πολίτας ἥκιστα γίγνεσθαι βιαίους, εἰδότας ὅτι τῇ 

μὲν βίᾳ πρόσεισιν ἔχθραι καὶ κίνδυνοι, διὰ δὲ τοῦ πείθειν 
43 ,΄ Ν Ν ’’ δ ρυ Ἂς ’ὔ « Ν 

ἀκινδύνως τε καὶ μετὰ φιλίας ταὐτὰ γίγνεται. οἱ μὲν 
Ν “ «ε ᾿Ξ , ““ ξ Ν 

γὰρ βιασθέντες ὡς ἀφαιρεθέντες μισοῦσιν, οἱ δὲ πεισ- 

θέντες ὡς κεχαρισμένοι φιλοῦσιν. οὔκουν τῶν φρόνησιν 
5 ’ Ν “ 5 τς “ ᾿ Ἂ Ν ’ 
ἀσκούντων τὸ βιάζεσθαι, ἀλλὰ τῶν ἰσχὺν ἄνευ γνώμης 
᾿] ’ Ν “ , 5 , 5 Ν 'Ν Ν 

το ἐχόντων» τὰ τοιαῦτα πράττειν ἐστίν. ἀλλὰ μὴν καὶ 11 

συμμάχων ὃ μὲν βιάζεσθαι τολμῶν δέοιτ᾽ ἂν οὐκ ὀλίγων, 
« Ν β ᾿ ᾿ς ἘΤῚ οὗ Ν ’ « κει 8. Ὧν 

ὁ δὲ πείθειν δυνάμενος οὐδενός" καὶ γὰρ μόνος ἡγοῖτ᾽ ἂν 

δύνασθαι πείθειν. καὶ φονεύειν δὲ τοῖς τοιούτοις ἥκιστα 

συμβαίνει. τίς γὰρ ἀποκτεῖναί τινα βούλοιτ᾽ ἂν μᾶλλον 

“)ι 

15 ἢ ζῶντι πειθομένῳ χρῆσθαι ; 

«μά 1.6 ξαιέδο 97 116 7ατωΐζοδ571655 272 α7767. 1175 ο7 Ογας αγιαῖ 
«Α]εδΙἼαείος, αν 171. {1617 οτυγι 7η10ἽΖψ65 707 αδϑοοίαζίγρ᾽ «τ 
ἄξει, γιοΐ 271 λδξ 1715 171εο]Ζ071. 

5 Ἷ Ε] ͵ ᾿Α Αλλὰ Σωκράτει γ᾽, ἔφη ὁ κατήγορος, ὁμιλητὰ γενομένω 13 

Κριτίας τε καὶ ᾿Αλκιβιάδης πλεῖστα κακὰ τὴν πόλιν 

ἐποιησάτην. Κριτίας μὲν γὰρ τῶν ἐν τῇ ὁλ ίᾳ πάν- ἡσάτην. Κριτίας μὲν γὰρ τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ πάν 
των πλεονεκτίστατός τε καὶ βιαιότατος καὶ φονικώτατος 

Ν “ “ ὔ 20 ἐγένετο, ᾿Αλκιβιάδης δὲ αὖ τῶν ἐν τῇ, δημοκρατίᾳ πάντων 
5 , 'κ Ν « ’ Ν ’, 5 Ἂς 

ἀκρατέστατος τε καὶ ὑβριστότατος καὶ βιαιότατος. ἐγὼ 18 
᾿ 3 , ΑΝ ἜΣ ,ὔ, Ν ’, 5 Υ ᾽ δ᾽, εἰ μέν τι κακὸν ἐκείνω τὴν πόλιν ἐποιησάτην, οὐκ 

5 Ψ, , Ν Ν ν ’ 7 .“."» .“ ἀπολογήσομαί: τὴν δὲ πρὸς Σωκράτην συνουσίαν “αὐτοῖν 
, Ν Ν Νι τῶ 

ὡς ἐγένετο διηγήσομαι. ἐγενέσθην μὲν γὰρ δὴ τὼ ἄνδρε 14 
’ 

23 τούτω φύσει φιλοτιμοτάτω πάντων ᾿Αθηναίων, βουλομένω 
“ ΄ ’ τε πάντα δι’ ἑαυτῶν πράττεσθαι καὶ πάντων ὀνομαστοτάτω 

’ 0 Μες δὲ τ ᾿ 9 γϑν ἐλ ’ὔ Ν 

γέενεσσαι. θέσαν ξ «ὠκρατὴν αἰ ἐλαχίστων μὲν 
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, 5 ’ “ - “ “ 
χρημάτων αὐταρκέστατα ζῶντα, τῶν ἡδονῶν δὲ πασῶν 

ἐγκρατέστατον ὄντα, τοῖς δὲ διαλεγομένοις αὐτῷ πᾶσι 

15 χρώμενον ἐν τοῖς λόγοις ὅπως βούλοιτο. ταῦτα δὲ ὁρῶντε 
ΑΝ “ ’, σθο ὅτ ’, 3 Ν “ ἴον ͵ὕ Ε 

καὶ ὄντε οἵω προείρησθον, πότερον τις αὐτὼ φῇ τοῦ βίου 
΄“ ’ὔὕ Ἁ “ 

τοῦ Σωκράτους ἐπιθυμήσαντε καὶ τῆς σωφροσύνης ἣν 
» “ “- 5 “ “ ε Ἕ ᾽ “ μ ’ὔ 

ἐκεῖνος εἶχεν, ὀρέξασθαι τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ, ἢ νομίσαντε, 
“ι΄ 6 7 Σ ’, ’ ΕΣ ε , , εἰ ὁμιλησαίτην ἐκείνῳ, γενέσθαι ἂν ἱκανωτάτω λέγειν τε 

18 κ᾿ ῃ τα οἷς ν ν ε κ᾿ θ ς ὃ : ́ ᾽ Ξ 
καὶ πράττειν ; ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι, θεοῦ διδόντος αὐτοῖν 
εν “᾿ “ ἢ ζῆν ὅλον τὸν βίον ὥσπερ ζῶντα Σωκράτην ἑώρων, ἢ 

’, Ἅ ΄ 

τεθνάναι, ἑλέσθαι ἂν αὐτὼ μᾶλλον τεθνάναι. δήλω δ᾽ 1ὸ 
» ΄ 3.5. ὦ , ΨΚ κ , ’ 
ἐγενέσθην ἐξ ὧν ἐπραξάτην᾽ ὡς γὰρ τάχιστα κρείττονε 

“ Γ, , . 

τῶν συγγιγνομένων ἡγησάσθην εἶναι, εὐθὺς ἀποπηδήσαντε 
’, Σωκράτους ἐπραττέτην τὰ πολιτικά, ὧνπερ ἕνεκα Σωκρά- 

τους ὠρεχθήτην. 

ΚῸ7 ἂς ζογιρ ας ἔδεν τῦόγε τὐτίλ “γι, ἐλεν τῦεγὸ τ έγζμοτες, ὅτεξ 
2γαεζίες ἐξ γδϑεγηε ,,0γ τ. 2γεδεγναΐζογ 97 αὐἦΖ γογηις οὗ 

ἐχοοίζογιεο. 

Υ μὴ Μ ΕΣ Ν “" "“ "» “-“ Ἀ 

17 Ἴσως οὖν εἴποι τις ἂν πρὸς ταῦτα ὅτι ἐχρῆν τὸν 18 
τ , Ν ’ Ν Ν , Ν ’ 
Σωκράτην μὴ πρότερον τὰ πολιτικὰ διδάσκειν τοὺς συνόν- 

μι “ Ψ΄. Ν Ν “ ἈΝ » “" , Χ 
τας ἢ σωφρονεῖν. ἐγὼ δὲ πρὸς τοῦτο μὲν οὐκ ἀντιλέγω 

’ Ν Ἂν.» “ ἥν χὼ ε Ν ΄, 
πάντας δὲ τοὺς διδάσκοντας ὁρῶ αὑτοὺς δεικνύντας τε 

»-“ “ δ. “-“ 

τοῖς μανθάνουσιν ἧπερ αὐτοὶ ποιοῦσιν ἂ διδάσκουσι, καὶ 
, ν 

18 τῷ λόγῳ προσβιβάζοντας. οἶδα δὲ καὶ Σωκράτην δεικνύντα 20 
-“ “ Γ- Ν ἈΝ 5 Ν Μ Ν ’ 

τοῖς συνοῦσιν ἑαυτὸν καλὸν κἀγαθὸν ὄντα, καὶ διαλεγό- 
, Ως “ Ν “- ν Ε) ,ὔ 

μενον κάλλιστα περὶ ἀρετῆς καὶ τῶν ἄλλων ἀνθρωπίνων. 
Φ' Ν 3 7 “ ΝΥ τ , ’, 

οἷδα δὲ κἀκείνω σωφρονοῦντε, ἔστε Σωκράτει συνήστην, 
᾽ , Ν ΄“ Ἄ , Ἐπ τας τῆρς ’ 

οὐ φοβουμένω μὴ ζημιοῖντο ἢ παίοιντο ὑπὸ Σωκράτους, 

ἀλλ᾽ οἰομένω τότε κράτιστον εἶναι τοῦτο πράττειν. 25 

1 Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλο- 
-“ μῳ ᾽ 4 ς ’, 4 ’ ϑϑᾷῷς 06 

σοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ 

τ: 
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΄ ἢ " : ͵ 
σώφρων ὑβριστής, οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν ὧν μάθησίς ἐστιν ὁ 

Ν 5 7 ΝΜ ’ ει ῆς Ν Ν ΓΑ 

μαθὼν ἀνεπιστήμων ἄν ποτε γένοιτο. ἐγὼ δὲ περὶ τούτων 

οὐχ οὕτω γιγνώσκω ὁρῶ γὰρ ὥσπερ τὰ τοῦ σώματος 
“ ’ “ 

ἔργα τοὺς μὴ τὰ σώματα ἀσκοῦντας οὐ δυναμένους ποιεῖν, 
“ ἈΝ Ν -“ “ Μ Ν Ν. Ἂς Ν .} “ 

οὕτω καὶ τὰ τῆς ψυχῆς ἔργα τοὺς μὴ τὴν ψυχὴν ἀσκοῦντας σι 

3 ΄ - Μ Ν -" , Ν» ΓΝ “ 

οὐ δυναμένους" οὔτε γὰρ ἃ δεῖ πράττειν οὔτε ὧν δεῖ 
" , ιν Ν Ν Ἀ ς “α ε “ Ἃ 
ἀπέχεσθαι δύνανται. διὸ καὶ τοὺς υἱεῖς οἱ πατέρες, κἂν 20 

ὦσι σώφρονες, ὅμως ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων εἴργου- 

σιν, ὡς τὴν μὲν τῶν χρηστῶν ὁμιλίαν ἄσκησιν οὖσαν τῆς 

το ἀρετῆς, τὴν δὲ τῶν πονηρῶν κατάλυσιν. μαρτυρεῖ δὲ καὶ 

τῶν ποιητῶν ὅ τε λέγων, 

᾿Εσθλῶν μὲν γὰρ ἄπ᾽ ἐσθλὰ διδάξεαι" ἢν δὲ κακοῖσι 

συμμίσγῃς, ἀπολεῖς καὶ τὸν ἐόντα νόον" 
Ἶ κα “ 

καὶ ὁ λέγων, 

15 Αὐτὰρ ἀνὴρ ἀγαθὸς τοτὲ μὲν κακός, ἄλλοτε δ᾽ 

ἐσθλός. 
ΑΝ ἢ Ν “ ΄ ΠΡ τ" Ν “ ψει Ἐ , 

κἀγὼ δὲ μαρτυρῶ τούτοις" ὁρῶ γὰρ ὥσπερ τῶν ἐν μέτρῳ 31 

πεποιημένων ἐπῶν τοὺς μὴ μελετῶντας ἐπιλανθανομένους, 
“-“ “ “-“ “-“ , 

οὕτω καὶ τῶν διδασκαλικῶν λόγων τοῖς ἀμελοῦσι λήθην 
» 7 “ Ν “ “ ’ 2 δ , 

20 ἐγγιγνομένην. ὅταν δὲ τῶν νουθετικῶν λόγων ἐπιλάθηταί 

τις, ἐπιλέλησται καὶ ὧν ἣ ψυχὴ πάσχουσα τῆς σωφρο- 
΄ » ΄ Ε ΄ »5 , 9. κ 

σύνης ἐπεθύμει" τούτων δ᾽ ἐπιλαθόμενον οὐδὲν θαυμαστὸν 
“ “ Ν 

καὶ τῆς σωφροσύνης ἐπιλαθέσθαι. ὁρῶ δὲ καὶ τοὺς εἰς 88 
,ὔ , Ἁ Ν. ᾿] ΕΣ 4 

φιλοποσίαν προαχθέντας, καὶ τοὺς εἰς ἔρωτας ἐκκυλισ- 
’ ᾿ ͵ὕ “ ’ ᾿Ὶ “-“ 

253 θέντας, ἧττον δυναμένους τῶν τε δεόντων ἐπιμελεῖσθαι 
Ν “ Ν ’, 5 ΄ Ἅ Ν ΝΥ , 

καὶ τῶν μὴ δεόντων ἀπέχεσθαι. πολλοὶ γὰρ καὶ χρημάτων 
“ ἐς 

δυνάμενοι φείδεσθαι πρὶν ἐρᾶν, ἐρασθέντες οὐκέτι δύναν- 

ται καὶ τὰ χρήματα καταναλώσαντες, ὧν πρόσθεν ἀπεί- 
χοντὸ κερδῶν, αἰσχρὰ νομίζοντες εἶναι, τούτων οὐκ 
- , “ μὴ ᾽ 5 Ψ, [4 ἊΝ δ 

30 ἀπέχονται. πῶς οὖν οὐκ ἐνδέχεται σωφρονήσαντα πρόσθὲν 28 
“ Ν Ψ 2 ᾿ 

αὖθις μὴ σωφρονεῖν, καὶ δίκαια δυνηθέντα πράττειν αὖθις 
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“ “ ΄ Ν Φ Ν » Ν Ν 4 

ἀδυνατεῖν ; παντὰα μὲν οὖν ἐμοιγε δοκεῖ τὰ καλὰ καὶ 
᾿᾿ ΒΕ: Ν Φ Ρ] “ Ν ᾽, ΕῚ Ν 

τἀγαθὰ ἀσκητὰ εἶναι, οὐχ ἥκιστα δὲ σωφροσύνη. ἐν γὰρ 
“ ᾽ “ ’ὔ ““- “ “ “ ε ε« Α 

τῷ αὑτῷ σώματι συμπεφυτευμέναι τῇ ψυχῇ αἱ ηδοναὶ 

πείθουσιν αὐτὴν μὴ σωφρονεῖν, ἀλλὰ τὴν ταχίστην 
ε » ᾿ ΄“- , 7 
εασνσταιῖς τε και τῳ σωματι χαρίζεσθαι. Ξ5 

«μά ἐλμς ΟὐἼΖας ἀγα 4 ἰεζόξα 5, “εαςίγρ, τυλεόγι ἔλεον φηῖΖζίεα 
ἄζηει, 19 2γαρίζδθ τγίϊ6, 705 ἐ τυὐλαΐξ ἔλεν λαΐ ἰραγγιέ 77,077 

ἀζηε, 207, τυλζεΐ “οογαίες ἐς γιοΐ ἐο ὅς ὀέαγεε. 

Ν 3 , 524 Καὶ Κριτίας δὴ καὶ ᾿Αλκιβιάδης, ἕως μὲν Σωκράτει 
4 , , “ 

συνήστην, ἐδυνάσθην ἐκείνῳ χρωμένω συμμάχῳ τῶν μὴ 
-“ 53 -" ΠΟ ΞΒΝΡ 5 ’ὔ ᾿] “5 , 

καλῶν ἐπιθυμιῶν κρατεῖν᾽' ἐκείνου δ᾽ ἀπαλλαγέντε, 

Κριτίας μὲν φυγὼν εἰς Θετταλίαν ἐκεῖ συνῆν ἀνθρώποις 
Ε ΄ ε Δ ΄ , ᾿ δ, Ἕξὶ 3 ἀνομίᾳ μᾶλλον ἢ δικαιοσύνῃ χρωμένοις, Αλκιβιάδης δ᾽ το 
μὴ Ν Ν , « ἈΝ “- ᾿ “ “ 

αὖ διὰ μὲν κάλλος ὑπὸ πολλῶν καὶ σεμνῶν γυναικῶν 

θηρώμενος, διὰ δὲ δύναμιν τὴν ἐν τῇ πόλει καὶ τοῖς 
“2 « Ν “ Ν -“ ’ 5 ’ 

συμμάχοις ὑπὸ πολλῶν καὶ δυνατῶν κολακεύειν ἀνθρώπων 

διαθρυπτόμενος, ὑπὸ δὲ τοῦ δήμου τιμώ ὶ ῥᾳδί, ρυπτόμενος, ὑπὸ ἤμου τιμώμενος, καὶ ῥᾳδίως 
,ὔ “ “ ᾿ 

πρωτεύων, ὥσπερ οἱ τῶν γυμνικῶν ἀγώνων ἀθληταὶ τ ωι 
“ “ Ἷ -“ 

ῥᾳδίως πρωτεύοντες ἀμελοῦσι τῆς ἀσκήσεως, οὕτω κἀκεῖνος 
ε ,ὔ « “ ’ὔ Ν , 5» - ἈΝ 

25 ἠμέλησεν αὑτοῦ. τοιούτων δὲ συμβάντων αὐτοῖν, καὶ 
Ε] Ἷ Ν “ ὶ ’ 5» “ ιᾳῳ. 4 ,ὔ 

ὠγκωμένω μὲν ἐπὶ γένει, ἐπηρμένω δ᾽ ἐπὶ πλούτῳ, πεφυ- 
- ᾽ 4 “-“ σημένω δ᾽ ἐπὶ δυνάμει, διατεθρυμμένω δὲ ὑπὸ πολλῶν 

ἀνθρώπων, ἐπὶ δὲ πᾶσι τούτοις [διεφθαρμένω,] καὶ πολὺν 20 
“ 

χρόνον ἀπὸ Σωκράτους γεγονότε, τί θαυμαστὸν εἰ ὑπερη- 
, ’ ’ὔ 

26 φάνω ἐγενέσθην ; εἶτα εἰ μέν τι ἐπλημμελησάτην, τούτου 

Σωκράτην ὃ κατήγορος αἰτιᾶται ; ὅτι δὲ νέω ὄντε αὐτώ, 
Ν ’ ν 

ἡνίκα καὶ ἀγνωμονεστάτω καὶ ἀκρατεστάτω εἰκὸς εἶναι, 
’ ’ [4 ᾽ Ν 9 , “ “ 

Σωκράτης παρέσχε σώφρονε, οὐδενὸς ἐπαίνου δοκεῖ τῷ 2 
σι 

’ Ε2 . » δ᾿ “ Ν » , 

κατηγόρῳ ἄξιος εἶναι ; οὐ μὴν τά γε ἄλλα οὕτω κρίνεται. 

21 τίς μὲν γὰρ αὐλητής, τίς δὲ κιθαριστής, τίς δὲ ἄλλος 
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’ Ν , 
διδάσκαλος ἱκανοὺς ποιήσας τοὺς μαθητάς, ἐὰν πρὸς 

ἄλλους ἐλθόντες χείρους φανῶσιν, αἰτίαν ἔχει τούτου ; 

ίς δὲ ήρ, ἐὰν ὁ παῖς αὐτοῦ συνδιατρίβων τῳ σωφρονῇ τίς δὲ πατήρ, ἐὰν ὁ παῖς α ρ υ σωφρονῇ, 

ὕστερον δὲ ἄλλῳ τῳ συγγενόμενος πονηρὸς γένηται, τὸν 
’ }) - 5 3 .} “ὕ ὰ ᾿ς [ον « ’ 5 πρόσθεν αἰτιᾶται, ἀλλ᾽ οὐχ ὅσῳ ἂν παρὰ τῷ ὑστέρῳ 

χείρων φαίνηται, τοσούτῳ μᾶλλον ἐπαινεῖ τὸν πρότερον ; 
»} .] “ ’ ᾽ Ν ’ .-“ εὖ “ ὔ 

ἀλλ᾽ οἵ γε πατέρες αὐτοὶ συνόντες τοῖς υἱέσι, τῶν παίδων 
δ » 3. Ν Φ)Ὰς Ἂν Ν 

πλημμελούντων, οὐκ αἰτίαν ἔχουσιν, ἐὰν αὐτοὶ σωφρο- 
ΡΞ “ δ ᾿ ! 7ὔ ς- , " ἈΠΑῈΝ 

νῶσιν. οὕτω δὲ καὶ Σωκράτην δίκαιον ἣν κρίνειν εἰ μὲν 28 
ϑνοῦς » ,ὔ “ δ τ ΓΝ 5ς. ἡ Ν ἡ : 

το αὐτὸς ἐποίει τι φαῦλον, εἰκότως ἂν ἐδόκει πονηρὸς εἶναι 
» Ε] ϑι. δὲ “-“ ’ “ » 7 “ ᾽ 

εἰ δ᾽ αὐτὸς σωφρονῶν διετέλει, πῶς ἂν δικαίως τῆς οὐκ 
..} ’ 3, [φ ’ὔ . ἈΒ, Ν 

ενουσὴς αὐτῳ κακιᾶας αιἰτιαν έχοι ; 

Ο» {16 εογιήγα7γ, 16 ἐἰδδογσες φγαζδο, ὀφεατσε αὐ ἦξ5 οτυι γ2δξ 
1ὲ εογι ϊϑηργιϑαῖ Ζ16 ἐγγάαγιγιν 977 ΟΥ̓ΣΖα5 απα Δς ἀδδοοζαΐς 
Ολαγζείες, τυλο “αζγιῖν ογηαφανοιγεαῖ 9 7ταῖζε 272 ἐδαδο ἤξς 
Ζεαελζγι οὐ {16 γολέγιρ, ας δοΖγι αγιζαρο)ιδίζε 10 Ζγ7 7171}. 

᾽ ᾽ “ Ν Ν 5... ἂν Ν “ Ψ " 

Αλλ᾽ εἰ καὶ μηδὲν αὐτὸς πονηρὸν ποιῶν. ἐκείνους 59 

φαῦλα πράττοντας ὁρῶν ἐπήνει, δικαίως ἂν ἐπιτιμῷτο. 

15 ἐξ ὧν δὴ καὶ ἐμίσει τὸν Σωκράτην ὁ Κριτίας, ὥστε καὶ 81 
"“ ΄-“ ᾿ς Δ ’ Ν ᾿ ᾿] 4 

ὅτε τῶν τριάκοντα ὧν νομοθέτης μετὰ Χαρικλέους ἐγένετο, 

ἀπεμνημόνευσεν αὐτῷ, καὶ ἐν τοῖς νόμοις ἔγραψε, λόγων 
’ Ν ! 3 , 5 ᾿ς Ν ᾽ ᾿ Υ͂ 

τέχνην μὴ διδάσκειν, ἐπηρεάζων ἐκείνῳ καὶ οὐκ ἔχων 

ὅπη ἐπιλάβοιτο, ἀλλὰ τὸ κοινῇ τοῖς φιλοσόφοις ὑπὸ τῶν 

29 πολλῶν ἐπιτιμώμενον ἐπιφέρων αὐτῷ, καὶ διαβάλλων 
Ν Ν ΄ὔ δονΝ Ν Ν᾽ 4, 8 -ΛΑ͂Ξ, “ 

πρὸς τοὺς πολλούς. οὐδὲ γὰρ ἔγωγε οὔτ αὐτὸς τοῦτο 
᾿ πώποτε Σωκράτους ἤκουσα, οὔτ᾽ ἄλλου του φάσκοντος 32 

5 Ω ᾿ ἣν 9...) ΤΣ Ν Ν ε ’ 
ἀκηκοέναι ἡσθόμην. ἐδήλωσε δέ" ἐπεὶ γὰρ οἱ τριάκοντα 

ον Ν “- ΄-“ Ν ᾿ ἊΝ , .) ’ 

πολλοὺς μὲν τῶν πολιτῶν καὶ οὗ τοὺς χειρίστους ἄἅπε- 
ν Ν ’ 5 “ υοΣ ε 

κτεινον, πολλοὺς δὲ προυτρέποντο ἀδικεῖν, εἶπε που᾽ ὁ ῺῸ σι 

Σωκράτης ὅτι θαυμαστόν οἱ δοκοίη εἶναι, εἴ τις γενόμενος 
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“- 5 ’ ϑ᾿ Ν Ν “ Ψ , Ν ,ὔ 
βοῶν ἀγέλης νομεὺς καὶ τὰς βοῦς ἐλάττους τε καὶ χείρους 

“ : 6: - ,ὔ Ν ’ὔ ον ΝΥ ῆς 

ποιῶν μὴ ὁμολογοΐη κακὸς βουκόλος εἶναι, ἔτι δὲ θαυμασ- 
᾿ “ 

τότερον, εἴ τις προστάτης γενόμενος πόλεως καὶ ποιῶν 
Ν ,ὔ 5 “ Ν “ Ν ο ΄ Ε] 

τοὺς πολίτας ἐλάττους τε καὶ χείρους μὴ αἰσχύνεται, μηὸ 
ΨΜ Ν ἥ Γι ΄- ’ὔ “ , 

88 οἴεται κακὸς εἶναι προστάτης τῆς πόλεως. ἀπαγγελθέντος - 

δὲ αὐτοῖς τούτου, καλέσαντε ὅ τε Κριτίας καὶ ὁ Χαρικλῆς 

τὸν Σωκράτην, τόν τε νόμον ἐδεικνύτην αὐτῷ, καὶ τοῖς 
, 2 “ Ν ,ὔ ς Ν τ “ »] ’ 

νέοις ἀπειπέτην μὴ διαλέγεσθαι. ὁ δὲ Σωκράτης ἐπήρετο 
πίε νας, ρ. ’ὔὕ , Μ . - -“ αὐτὼ εἰ ἐξείη πυνθάνεσθαι, εἴ τι ἀγνοοῖτο τῶν προαγο- 

, Ι 84 ρευομένων. τὼ δ᾽ ἐφάτην. (᾿Εγὼ τοίνυν, ἔφη, παρε- τὸ 
΄ Ν , ἊΝ ΄ ὡτῦῖν Ν Ν ᾽ 

σκεύασμαι μὲν πείθεσθαι τοῖς νόμοις" ὅπως δὲ μὴ δι 
᾿ “-“ “ 

ἄγνοιαν λάθω τι παρανομήσας, τοῦτο βούλομαι σαφῶς 

μαθεῖν παρ᾽ ὑμῶν, πότερον τὴν τῶν λόγων τέχνην σὺν 
-“ “ μι " 

τοῖς ὀρθῶς λεγομένοις εἶναι νομίζοντες, ἢ σὺν τοῖς μὴ 
ΘΙ γα ΒΞ , ΠΣ ὧτι “ τα ᾿ κ πὰ ΚΟ ΩΣ 
ὀρθῶς, ἀπέχεσθαι κελεύετε αὐτῆς. εἰ μὲν γὰρ σὺν τοῖς 15 

΄“- ΄-“- “ “-“ , 

ὀρθῶς, δῆλον ὅτι ἀφεκτέον ἂν εἴη τοῦ ὀρθῶς λέγειν. εἰ 
- ΄“ “ 7 “ δὲ σὺν τοῖς μὴ ὀρθῶς, δῆλον ὅτι πειρατέον ὀρθῶς λέγειν. 

“ “ ῷῳ 

85 καὶ ὁ Χαρικλῆς ὀργισθεὶς αὐτῷ, ᾿Επειδή, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 

ἀγνοεῖς, τάδε σοι εὐμαθέστερα ὄντα προαγορεύομεν, 
-" " , σ 

τοῖς νέοις ὅλως μὴ διαλέγεσθαι. καὶ ὁ Σωκράτης, Ἵνα 29 
᾿ Γ “- εν Ν 

τοίνυν, ἔφη, μὴ ἀμφίβολον ἢ ὡς ἄλλο τι ποιῶ ἢ τὰ 

προηγορευμένα, ὁρίσατέ μοι μέχρι πόσων ἐτῶν δεῖ 
ὔ ’ .} Ν μι ’ Ν δ -“ 

νομίζειν νέους εἶναι τοὺς ἀνθρώπους. καὶ ὁ Χαρικλῆς, 
σ με ’ ΄ 9 Ν ε Μ 

Οσουπερ, εἶπε, χρόνου βουλεύειν οὐκ ἔξεστιν, ὡς οὔπω 
» “ ’ φρονίμοις οὖσι. μηδὲ σὺ διαλέγου νεωτέροις τριάκοντα 25 

Ἅ. δὰ ᾽ 3 Ρ] “ Ν μ᾿ “ , τ 86 ἐτῶν. Μηδ’ ἐάν τι ὠνῶμαι, ἔφη, ἢν πωλῇ νεώτερος 
“ »“ Τ “ 

τριάκοντα ἐτῶν, ἔρωμαι ὁπόσου πωλεῖ ; Ναὶ τάγε τοιαῦτα, 

ἔφη ὁ Χαρικλῆς" ἀλλά τοι σύγε, ὦ Σώκρατες, εἴωθας 

εἰδὼς πῶς ἔχει τὰ πλεῖστα ἐρωτᾶν. ταῦτα οὗν μὴ ἐρώτα. 
“ ᾿, Ν 

Μηδ’ ἀποκρίνωμαι οὖν, ἔφη, ἄν τί με ἐρωτᾷ νέος, ἐὰν 30 
φ- “ »" “- Ων “,. ΄ ιν 

εἰδῶ, οἷον, ποῦ οἰκεῖ Χαρικλῆς ἢ ποῦ ἐστι Κριτίας ; Ναὶ 
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τά γε τοιαῦτα, ἔφη ὃ Χαρικλῆς. ὁ δὲ Κριτίας, ᾿Αλλὰ 57 
κως τς ,ὔ " , Ν ’ ἊΝ ’ “- 

τῶνδε τοί σε ἀπέχεσθαι, ἔφη, δεήσει, ὦ Σώκρατες, τῶν 

σκυτέων καὶ τῶν τεκτόνων καὶ τῶν χαλκέων" καὶ γὰρ 

οἶμαι αὐτοὺς ἤδη κατατετρῖφθαι διαθρυλουμένους ὑπὸ 
το Ε “ ΝΜ «ε ν , Ν “- « , σοῦ. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ τῶν ἑπομένων 

σι 

’ “ ’ ΑῚ ΤῸ ’, Ν [ον Ν “ 

τούτοις, τοῦ τε δικαίου καὶ τοῦ ὁσίου καὶ τῶν ἄλλων τῶν 

τοιούτων ; Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Χαρικλῆς, καὶ τῶν βουκόλων 
᾿ "» Ν , “ὔ Ν. Ἀ Ἂν Ἂ , Ν 

γε εἰ δὲ μή, φυλαττου ὅπως μὴ καὶ σὺ ἐλάττους τὰς 

βοῦς ποιήσεις. ἔνθα καὶ δῆλον ἐγένετο ὅτι ἀπαγγελθέντος 838 
᾽ - “ Ν “ “ , ᾽ ’ὔ “ το αὐτοῖς τοῦ περὶ τῶν βοῶν λόγου ὠργίζοντο τῷ Σωκράτει. 

ας ὩγΥ Αωδιίιασες, Δὶς »ιοΐίζυε ,)ο»ὲ 216 ,γδέ τὐᾶρ 771676 

αλ,]ίζογι, ας τας φγουεαῖ ὧν 1τς ἐγίαϊ 97) τυξίδ τυτίζ ογέοίος 
ο71 ἐλε γαΐπγε αι] δαγιείζογι ογ ἤατυ. Ολε7 γοτε7ιρ᾽ 27167212 α76 

για, τὐλο γιοΐ παυζηιρ Α ἰεϊῤῆἼααίεδ᾽ γιοΐζυε, σἠοτυφά ἢο διε 

αεῤγαναΐζογι ας 1Ζς. 

Οἵα μὲν οὖν ἡ συνουσία ἐγεγόνει Κριτίᾳ πρὸς Σω- 
, 

κράτην, καὶ ὡς εἶχον πρὸς ἀλλήλους, εἴρηται. φαίην 39 
9 ἃ μ2 Ν Ἕ ν ᾽ Ν “ 

δ΄ ἂν ἔγωγε μηδενὶ μηδεμίαν εἷναι παίδευσιν παρὰ τοῦ 
Α » ᾿ μὴ ἀρέσκοντος. Κριτίας δὲ καὶ ᾿Αλκιβιάδης οὐκ ἀρέ- 

15 σκοντὸς αὐτοῖς Σωκράτους ὡμιλησάτην ὃν χρόνον ὧμι- 

λείτην αὐτῷ, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὡρμηκότε προεστάναι 
τῆς πόλεως. ἔτι γὰρ Σωκράτει συνόντες οὐκ ἄλλοις τισὶ 

΄-“ Ἄ “͵ 

μᾶλλον ἐπεχείρουν διαλέγεσθαι ἢ τοῖς μάλιστα πράττουσι 

τὰ πολιτικά. λέγεται γὰρ ᾿Αλκιβιάδην, πρὶν εἴκοσιν 40 
“ -“ “ ! 

29 ἐτῶν εἶναι, Περικλεῖ ἐπιτρόπῳ μὲν ὄντι ἑαυτοῦ, προσηάτῃ 
΄“΄ “ Ν , 

δὲ τῆς πόλεως, τοιάδε διαλεχθῆναι περὶ νόμων. Εἰπέ 41 
“ μοι, φάναι, ὦ Περίκλεις, ἔχοις ἄν με διδάξαι τί ἐστι 

νόμος ; Πάντως δήπου, φάναι τὸν Περικλέα. Δίδαξον 
“- “ , 3 ς 

δὴ πρὸς τῶν θεῶν, φάναι τὸν ᾿Αλκιβιάδην ὡς ἐγὼ 

25 ἀκούων τινῶν ἐπαινουμένων ὅτι νόμιμοι ἄνδρες εἰσίν, 
. “ “ Ν Ν 

οἶμαι μὴ ἂν δικαίως τούτου τυχεῖν τοῦ ἐπαίνου τὸν μὴ 
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εἰδότα τί ἐστι νόμος. ᾿Αλλ᾽ οὐδέν τι χαλεποῦ πράγ- 

ματος ἐπιθυμεῖς, ὦ ᾿Δλκιβιάδη, φάναι τὸν Περικλέα, 
“ ’ βουλόμενος γνῶναι τί ἐστι νόμος: πάντες γὰρ οὗτοι 

νόμοι εἰσίν, οὺς τὸ πλῆθος συνελθὸν καὶ δοκιμάσαν 

ἔγραψε, φράζον ἅ τε δεῖ ποιεῖν καὶ ἃ μή. Πότερον δὲ 
5 Ν 7ὔ “ ΄ «. Ν ἢ 5 Ν ᾿, , 

τἀγαθὰ ΠΕΡΕΕΝΙ δεῖν ποιεῖν ἢ τὰ κακὰ ; Τἀγαθὰ νὴ Δία, 

φάναι, ὦ μειράκιον, τὰ δὲ κακὰ οὔ. ᾿Εὰν δὲ μὴ τὸ 

᾿ πλῆθος, ἀλλ᾽ ὥσπερ ὅπου ΠἘ γαρυ ἐστίν, ὀλίγοι συν- 

ἐλθόντες γράψωσιν ὅ τι χρὴ ποιεῖν, ταῦτα τί ἐστι; 

Πάντα, φάναι, ὅσα ἂν τὸ κρατοῦν τῆς πόλεως βουλευσά- 
. “ ’, " - ἃ, ΄ὔ 

μενον ἃ χρὴ ποιεῖν γράψῃ, νόμος καλεῖται. Κὰν τύραννος 

οὖν κρατῶν τῆς πόλεως γράψη τοῖς πολίταις ἃ χρὴ ποιεῖν, 
Ν -“ ’ 5 ’ὔ " μά ’ Ν “ καὶ ταῦτα νόμος ἐστί; Καὶ ὅσα τύραννος ἄρχων, φάναι, 
, "ἢ “ “ 

γράφει, καὶ ταῦτα νόμος καλεῖται. Βία δέ, φάναι, καὶ 
5  Ξ ρ ἤ 3 Ε “ ε 7 
ἀνομία τί ἐστιν, ὦ Περίκλεις ; ἄρ᾽ οὐχ ὅταν ὁ κρείττων 

τὸν ἥττω μὴ πείσας ἀλλὰ βιασάμενος ἀναγκάση ποιεῖν ω μη μ γκάσῃ π 
“. Με ἰν - ν κι " ῃ , 
ὅτι ἂν αὐτῷ δοκῇ ; Ἔμοιγε δοκεῖ, φάναι τὸν Περικλέα. 

Καὶ ὅσα ἄρα τύραννος μὴ πείσας τοὺς πολίτας ἀναγ- 

κάζει ποιεῖν γράφων, ἀνομία ἐστί; Δοκεῖ μοι, φάναι 

τὸν Περικλέα" ἀνατίθεμαι γὰρ τὸ ὅσα τύραννος μὴ πεί- 
“ σ͵ 

σας γράφει, νόμον εἶναι. Ὅσα δὲ οἱ ὀλίγοι τοὺς πολλοὺς 
Ν ν 3 Ν -“ , ’ , 

μὴ πείσαντες ἀλλὰ κρατοῦντες γράφουσι, πότερον βίαν 
“- 4 Ν “- Ὁ Ἷ -“ “ Ν 

φῶμεν ἢ μὴ φῶμεν εἶναι ; Ἰ]άντα μοι δοκεῖ, φάναι τὸν 

Περικλέα, ὅσα τις μὴ πείσας ἀναγκάζει τινὰ ποιεῖν, 
͵ “ ΄“»"» 

εἴτε γράφων εἴτε μή, βία μᾶλλον ἢ νόμος εἶναι. Καὶ 

ὅσα ἄρα τὸ πᾶν πλῆθος, κρατοῦν τῶν τὰ χρήματα ἐχόν- 
“ Ν -“" ’ὔ “ 4 , ΕΣ ΕΙΣ 

των, γράφει μὴ πεῖσαν, βία μᾶλλον ἢ νόμος ἂν εἴη ; 

46 Μάλα τοι, φάναι τὸν Περικλέα, ὦ ᾿Αλκιβιάδη, καὶ ἡμεῖς 

τηλικοῦτοι ὄντες δεινοὶ τὰ τοιαῦτα ἦμεν. τοιαῦτα γὰρ 

καὶ ἐμελετῶμεν καὶ ἐσοφιζόμεθα, οἷάπερ καὶ σὺ νῦν 

ἐμοὶ δοκεῖς μελετᾶν. τὸν δὲ ᾿Αλκιβιάδην φάναι, Εἴθε 
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σοι, ὦ Περίκλεις, τότε συνεγενόμην ὅτε δεινότατος σαυτοῦ 
“ “ ᾿] Ν , “ , 

ταῦτα ἦσθα. ἐπεὶ τοίνυν τάχιστα τῶν πολιτευομένων 47 
ς ’ ’, “ ’ Ν Θ᾽. ἢ 
ὑπέλαβον κρείττονες εἶναι, Σωκράτει μὲν οὐκέτι προσ- 
“-“ Ξ Μ Ν 3 -“" Ν " Ν , 
ἤσαν" οὔτε γὰρ αὐτοῖς ἄλλως ἤρεσκεν, εἴ τε προσέλθοιεν, 
ἼΜΕΝ .- ε , » , ΝΜ ἐν Ν Ν “ 
ὑπὲρ ὧν ἡμάρτανον ἐλεγχόμενοι ἤχθοντο τὰ δὲ τῆς 

ω ,' “ 
πόλεως ἔπραττον, ὧνπερ ἕνεκεν καὶ Σωκράτει προσῆλθον. 

ἀλλὰ Κρίτων τε Σωκράτους ἦν ὁμιλητὴς καὶ Χαιρεφῶν 48 
ν ΄᾿ , Ν, ε Ν 

καὶ Χαιρεκράτης καὶ “Ἑρμογένης καὶ Σιμμίας καὶ Κέβης 

καὶ Φαιδώνδας καὶ ἄλλοι οἱ ἐκείνῳ συνῆσαν, οὐχ ἵνα 
Ά Ἁ 

δημηγορικοὶ ἢ δικανικοὶ γένοιντο, ἀλλ᾽ ἵνα καλοί τε 

κἀγαθοὶ γενόμενοι καὶ οἴκῳ καὶ οἰκέταις καὶ οἰκείοις καὶ 

φίλοις καὶ πόλει καὶ πολίταις δύναιντο καλῶς χρῆσθαι. 
Ἀ ὦ 93 Ν Μ ’ Μ ᾿2 “Δ καὶ τούτων οὐδεὶς οὔτε νεώτερος οὔτε πρεσβύτερος ὧν 

ἄρνα ΄, ᾿ 5ς. 7 ἀν, 4. Ἀλόοκον, ν 
ΟΥΤ εἐποίιῆσε ΚαΚΟΡ οὐδέν, ΟὐΤ αιτιᾶν ἐσχέν. 

7λε ελαηρε ἐλαΐ «οεγαίες ἐατρσλέ φογιφηιέ 70.) φαγε,ις αγα 

έεγαις τὐας α »167γ6 2εγε75ζογι 977 τυογαῖς οΥ 125, τυλζεῖ 1ε 
Ὡέ5641 20 ει )ογε {λε σῤ,εληιθ σψαζηθ 977 γ7η1714, αγιαἴ 2:5 517:- 
2εγίογτν το ἡλαΐξ τυλξολ ἐς ογιῖν »εαΐεγέαζ αγιαἶ 14717 δαδο7Ζ7ις. 

9 Χ ,ὔ ᾿Αλλὰ Σωκράτης γ᾽, ἔφη ὁ κατήγορος, τοὺς πατέρας 49 
΄ 5. 75 ΄ ᾿ Ν ΄, ες 

προπηλακίζειν ἐδίδασκε, πείθων μὲν τοὺς συνόντας αὑτῷ 

σοφωτέρους ποιεῖν τῶν πατέρων, φάσκων δὲ κατὰ νόμον 

ἐξεῖναι παρανοίας ἑλόντι καὶ τὸν πατέρα δῆσαι, τεκμηρίῳ 
Α, , ςἾ ΄σ ᾿ 

τούτῳ χρώμενος, ὡς τὸν ἀμαθέστερον ὑπὸ τοῦ σοφωτέρου 

νόμιμον εἴη δεδέσθαι. Σωκράτης δὲ τὸν μὲν ἀμαθίας 50 
»" .- ͵7ὔ ᾽ὔ’ “. Ἁ Δ εεν Ἂς Ν , 

ἕνεκα δεσμεύοντα δικαίως ἂν καὶ αὐτὸν ῴετο δεδέσθαι 

ὑπὸ τῶν ἐπισταμένων ἃ μὴ αὐτὸς ἐπίσταται καὶ τῶν 
’ .“ , “ ’ Ἂ ᾿ 

τοιούτων ἕνεκα πολλάκις ἐσκόπει τί διαφέρει μανίας 

ἀμαθία: καὶ τοὺς μὲν μαινομένους ᾧετο συμφερόντως ἂν 
κι 2 μῦ ἢι . -“ Ν “ 7ὔ 4 4 ΥΣ Ρ] 

δεδέσθαι καὶ ἑαυτοῖς καὶ τοῖς φίλοις, τοὺς δὲ μὴ ἐπιστα- 
ων , ΄“- 

μένους τὰ δέοντα δικαίως ἂν μανθάνειν παρὰ τῶν 
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“ , 
ἐπισταμένων. ἀλλὰ Σωκράτης γε, ἔφη ὃ κατήγορος, οὐ 

μόνον τοὺς πατέρας ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους συγγενεῖς 

ἐποίει ἐν ἀτιμίᾳ εἶναι παρὰ τοῖς ἑαυτῷ συνοῦσι, λέγων 
«ες Ε Ν “ » Ν, ςε ὡς οὔτε τοὺς κάμνοντας οὔτε τοὺς δικαζομένους οἱ συγ- 

“ 5 “ 5 

γενεῖς ὠφελοῦσιν, ἀλλὰ τοὺς μὲν οἱ ἰατροί, τοὺς δὲ οἱ 
"-»" , “ 

συνδικεῖν ἐπιστάμενοι. ἔφη δὲ καὶ περὶ τῶν φίλων 
8... ας ’ «ε ον » »Μ ““ 5 ἊΝ Ἀ 

αὐτὸν λέγειν ὡς οὐδὲν ὄφελος εὔνους εἶναι, εἰ μὴ καὶ 
3 "“ , ὠφελεῖν δυνήσονται: μόνους δὲ φάσκειν αὐτὸν ἀξίους 

“ Ν “ 

εἶναι τιμῆς τοὺς εἰδότας τὰ δέοντα καὶ ἑρμηνεῦσαι δυνα- 
, μένους. ἀναπείθοντα οὖν τοὺς νέους αὐτὸν ὡς αὐτὸς εἴη 

’ , ᾿ Ὁ ε , “ Ν 

σοφώτατος τε καὶ ἄλλους ἱκανώτατος ποιῆσαι σοφοὺς 
Ἶ »- ΄σ- 

οὕτω διατιθέναι τοὺς ἑαυτῷ συνόντας, ὥστε μηδαμοῦ παρ᾽ 
2 »“" Ν ΝΥ . Ν ε ΄  ΒΌΡῚ 3 ᾿Ξ, αὐτοῖς τοὺς ἄλλους εἶναι πρὸς ἑαυτόν. ἐγὼ δ᾽ αὐτὸν 

“5 Ν Ν ᾿ ΄ Ἁ [ο 4 “ 

οἶδα μὲν καὶ περὶ πατέρων τε καὶ τῶν ἄλλων συγγενῶν 
᾿ ᾿ 7 “ ,ὔ ᾿ Ἀ ν΄ ’ Ν 

καὶ περὶ φίλων ταῦτα λέγοντα᾽ καὶ πρὸς τούτοις γε δὴ 
“ -“ “ » ’ὔ " φ ,ὔ ,ὔ , 

ὅτι τῆς ψυχῆς ἐξελθούσης, ἐν ἣ μόνῃ γίγνεται φρόνησις, 

τὸ σῶμα τοῦ οἰκειοτάτου ἀνθρώπου τὴν ταχίστην ἐξενεγ- 
, 2 , τς 3 “ Ν “- “ 

κόντες ἀφανίζουσιν. ἔλεγε δ᾽ ὅτι καὶ ζῶν ἕκαστος 
ε “ ὰ , “ » “ ΄ “ - 
ἑαυτοῦ, ὃ πάντων μάλιστα φιλεῖ, τοῦ σώματος ὃ τι ἂν 

.» ὃ ᾿- 
ἀχρεῖον. ἦ καὶ ἀνωφελές, αὐτός τε ἀφαιρεῖ καὶ ἄλλῳ 

, ΄-“ , 

παρέχει. αὐτοί τέ γε αὑτῶν ὄνυχάς τε καὶ τρίχας καὶ 
Ε Ν ἔξὰνς ΄- “ , Ων 

τύλους ἀφαιροῦσι, καὶ τοῖς ἰατροῖς παρέχουσι μετὰ 
΄ Ν 5 ’ Ἀ 5» , Ἁ 5 ’ πόνων τε καὶ ἀλγηδόνων καὶ ἀποτέμνειν καὶ ἀποκάειν, 

-“ »" ᾿ 

καὶ τούτου χάριν οἴονται δεῖν αὐτοῖς καὶ μισθὸν τίνειν" 
Ν Ν “, »] “ ’ 93 ’ ε ’ καὶ τὸ σίαλον ἐκ τοῦ στόματος ἀποπτύουσιν ὡς δύνανται 

“ Ν “ 

πορρωτάτω, διότι ὠφελεῖ μὲν οὐδὲν αὐτοὺς ἐνόν, βλάπτει 
΄-“ -“ ἈΝ ,ὔ 

55 δὲ πολὺ μᾶλλον. ταῦτ᾽ οὖν ἔλεγεν, οὐ τὸν μὲν πατέρα 
΄“- ’ὔ ς « Ν Ν ΄ 5 ᾽ 

ζῶντα κατορύττειν διδάσκων, ἑαυτὸν δὲ κατατέμνειν, ἀλλ 
Ψ ’’ “ Ἀ Ν Ν ’ 3 , 5» 

ἐπιδεικνύων ὅτι τὸ ἄφρον ἄτιμόν ἐστι, παρεκάλει ἐπι- 

σι 

μελεῖσθαι τοῦ ὡς φρονιμώτατον εἶναι καὶ ὠφελιμώτατον, 30 
᾿ ΨΟΊ. ᾽ 

ὅπως, ἐάν τε ὑπὸ πατρὸς ἐάν τε ὑπὸ ἀδελφοῦ ἐάν τε ὑπ 

ς 
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“ ““ “- “4 

ἄλλου τινὸς βούληται τιμᾶσθαι, μὴ τῷ οἰκεῖος εἶναι πισ- 

τεύων ἀμελῇ, ἀλλὰ πειρᾶται ὑφ᾽ ὧν ἂν βούληται τιμᾶσθαι, 
, 3 ’ὔ ων 

τούτοις ὠφέλιμος εἶναι. 

71 Πο ηιαγιγιθν τυλοῦι ἤθ ῤγαϊδει αοίζογι, 16 φγαζδοαῖ ον 
αείζογε πυλίολ ἐς τδογεῖ, αγιαἱ τυλε7ι 16 2γαϊδεαῖ ἐδ γ»ηαρ25- 
ἡγαίος τοῖο φιειϊς με, ἐξ τύας ογιῖν ἂς ἐΐεν 2Ὀπγιζελεαῖ εὐτἤ- 
εἶοογ.: αγιαἶ Ζγι. ἀξ οτῦγι φόγδογε ἄδ σἠοτυδαῖ αὶ δχαηηῤίε οΥ 

ἀζραζίγιοςς ἀγα ἐζόεγαζζέν. 

Ἔφη δ᾽ αὐτὸν ὁ κατήγορος καὶ τῶν ἐνδοξοτάτων ποιη- 58 

τῶν ἐκλεγόμενον τὰ πονηρότατα, καὶ τούτοις μαρτυρίοις 

χρώμενον, διδάσκειν τοὺς συνόντας κακούργους τε εἶναι 
ΙΝ δ᾽ «ς ’ Ν ἈΝ 

καὶ τυραννικούς" Ἡσιόδου μὲν τὸ 

Ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ᾽ ὄνειδος, 
“ Ν 4 ᾽ ; ες ς Ν. ’ Ν 

τοῦτο δὴ λέγειν αὐτόν, ὡς ὃ ποιητὴς κελεύει μηδενὸς 
ν τὰν ἃ ,,. τ σὰ αι ἐν 5 Ν Ν 
ἔργου μήτ᾽ ἀδίκου μήτ᾽ αἰσχροῦ ἀπέχεσθαι, ἀλλὰ καὶ 

“ -“ ν “ ᾽ 

ταῦτα ποιεῖν ἐπὶ τῷ κέρδει. Σωκράτης δ᾽ ἐπεὶ διομο- 57 
μ᾿ Χ Ν 5 , Φ ᾿} , [ 5 , λογήσαιτο τὸ μὲν ἐργάτην εἶναι ὠφέλιμόν τε ἀνθρώπῳ 

καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τὸ δὲ ἀργὸν βλαβερόν τε καὶ κακόν," 
Ν Ν Ν .] “ : ’ Ν 3. ὦν .“- , Ν 

καὶ τὸ μὲν ἐργάζεσθαι ἀγαθόν, τὸ δ᾽ ἀργεῖν κακόν, τοὺς 
Ν 5" ’ “ . , 7 Ν ’ 

μὲν ἀγαθόν τι ποιοῦντας ἐργάζεσθαί τε ἔφη καὶ ἐργάτας 

ἀγαθοὺς εἷναι, τοὺς δὲ κυβεύοντας ἤ τι ἄλλο πονηρὸν 
Δ: ᾿ς “ Ψ ς Ψ ι 5» ΄ καὶ ἐπιζήμιον ποιοῦντας, ἀργοὺς ἀπεκάλει. ἐκ δὲ τούτων 

ὀρθῶς ἂν ἔχοι τὸ 

Ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ᾽ ὄνειδος. 

τὸ δὲ Ομήρου ἔφη ὁ κατήγορος πολλάκις αὐτὸν λέγειν, 58 
ὅτι ᾿Οδυσσεὺς 

σ -»" 

Οντινα μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη, 
Ν ᾽ -» 

τὸν δ᾽ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάς" 



77 ΟΘΕΖΌΖ ΑΔ 7ΧῈ ΣΚΑΔΒΕΙΨΧΟΚΧΤΗ͂Υ. τὸ 

2 
δαιμόνι᾽, οὔ σε ἔοικε κακὸν ὡς δειδίσσεσθαι, 

ἀλλ᾽ αὐτός τε κάθησο καὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς. 
ΠΥ 3 Ρ] 

μ ὃν δ᾽ αὖ δήμου τ᾽ ἄνδρα ἴδοι βοόωντά τ᾽ ἐφεύροι, 
Ν ΄ Φ ἢ ε , , ΄ 3 

τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν ὁμοκλήσασκέ τε μύθῳ 

σι δαιμόνι᾽, ἀτρέμας ἧσο, καὶ ἄλλων μῦθον ἄκουε, 

οἱ σέο φέρτεροί εἰσι σὺ δ᾽ ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις, 
» Δ... ἷ 5» ΄, ἥν ΜΕ αν ΟΝ “-“ 

οὔτε ποτ΄ ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιος οὔτ᾽ ἐνὶ βουλῇ, 

“ Ν πεν ας . ΄-΄ ε  - ΑΗ, 5 4 

ταῦτα δὴ αὐτὸν ἐξηγεῖσθαι, ὡς ὁ ποιητὴς ἐπαινοίη 

59 παίεσθαι τοὺς δημότας καὶ πένητας. Σωκράτης δ᾽ οὐ 
“ς΄, ν Ν Ν « Ν “ 39. ἃ Υ -" ᾽ὔ ταῦτ᾽ ἔλεγεν, καὶ γὰρ ἑαυτὸν οὕτω γ᾽ ἂν ᾧετο δεῖν παί- το 

4. ᾽ν "-“ Ν ’ ’ ᾿ πυϑα ᾽ ’ὔ 

εσθαι, ἀλλ᾽ ἔφη δεῖν τοὺς μήτε λόγῳ μήτ᾽ ἔργῳ ὠφελίμους 

ὄντας, καὶ μήτε στρατεύματι μήτε πόλει μήτε αὐτῷ τῷ δήμῳ, 
δ , ω ε ’, ΝΥ δὲ 1." Ἀ ΄ ᾿ 

εἴ τι δέοι, βοηθεῖν ἱκανούς, ἄλλως τ΄ ἐὰν πρὸς τούτῳ καὶ 

θρασεῖς ὦσι, πάντα τρόπον κωλύεσθαι, κἂν πάνυ πλούσιοι ) ᾽ 

᾿Α͂ Μ 5 Ἂν τε 7 5 ,ὔ 
860 τυγχάνωσιν ὄντες. ἀλλὰ Σωκράτης γε ταναντία τούτων τε 

Χ ς ἢ μὴ Ἀ Ν ’ Υ ΦἘῚ αν 
φανερὸς ἣν καὶ δημοτικὸς καὶ φιλάνθρωπος ὦν. ἐκεῖνος 

γὰρ πολλοὺς ἐπιθυμητὰς καὶ ἀστοὺς καὶ ξένους λαβών, 
994. 7 ’ ᾿ “ , }] ’ 5 Ν 

οὐδένα πώποτε μισθὸν τῆς συνουσίας ἐπράξατο, ἀλλὰ 

πᾶσιν ἀφθόνως ἐπήρκει τῶν ἑαυτοῦ" ὧν τινες μικρὰ μέρη 
᾽ “ - ΄“ 

παρ᾽ ἐκείνου προῖκα λαβόντες, πολλοῦ τοῖς ἄλλοις ἐπώ- 20 

λουν, καὶ οὐκ ἦσαν ὥσπερ ἐκεῖνος δημοτικοί. τοῖς γὰρ 

μὴ ἔχουσι χρήματα διδόναι οὐκ ἤθελον διαλέγεσθαι. 

61 ἀλλὰ Σωκράτης γε καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους 

κόσμον τῇ πόλει παρεῖχε, πολλῷ μᾶλλον ἢ Λίχας τῇ 

Λακεδαιμονίων, ὃς ὀνομαστὸς ἐπὶ τούτῳ γέγονε. Λίχας ἃς 

μὲν γὰρ ταῖς γυμνοπαιδίαις τοὺς ἐπιδημοῦντας ἐν Λακε- 

δαίμονι ξένους ἐδείπνιζε, Σωκράτης δὲ διὰ παντὸς τοῦ 

βίου τὰ ἑαυτοῦ δαπανῶν, τὰ μέγιστα πάντας τοὺς βουλο- 
’ 3 , . Ν “-“ Ν , 

μένους ὠφέλει" βελτίους γὰρ ποιῶν τοὺς συγγιγνομένους 

ἀπέπεμπεν. 30 



10Ο 

“" σι 

20 ΜΕΜΟΚΑΆΔΙΖΙΑ, 1. ἰϊ. 62---ἰϊ!. 4. 

Λιεραΐίσείν ἐΐεγι, 6 62 7}|67 4077» {64 7107, ἐρμοθαῖ ἐ0 αὶ» 
ἄριοτογι οὔρια ασαΐγοί ἐλ6 ἤατυ ; αγα αγγεαϊζυεῖν, 16 
εἰρυοίοα ΐς {75 1ο 1λε φγογεοΐζογι ο7 αἷἱΖ ροοαῖ, ἀγα αἰ656γ δα 

ἐλεγεῦγε γεευαγα αγιεἶ γιοζ ἠητεγι25 γηιειέ. 

9 ᾿ , “ “ Ἐμοὶ μὲν δὴ Σωκράτης τοιοῦτος ὧν ἐδόκει τιμῆς 
“- - μι 

ἄξιος εἷναι τῇ πόλει, μᾶλλον ἢ θανάτου, καὶ κατὰ τοὺς 
Ν -“ “7 Ν 

νόμους δὲ σκοπῶν ἄν τις τοῦθ᾽ εὕροι. κατὰ γὰρ τοὺς 
’ Ψ Ψ' Ν ’ , μὴ “ 

νόμους, ἐάν τις φανερὸς γένηται κλέπτων ἢ λωποδυτῶν 
“ Ὁ “ Δ Ἅ 

ἢ βαλλαντιοτομῶν ἢ τοιχωρυχῶν ἢ ἀνδραποδιζόμενος ἢ 

ἱεροσυλῶν, τούτοις θάνατός ἐστιν ἡ ζημία' ὧν ἐκεῖνος 
, “» κ "» Ψ -“ ΕῚ ᾿ς Ν “ 

πάντων ἀνθρώπων πλεῖστον ἀπεῖχεν. ἀλλὰ μὴν τῇ 

πόλει γε οὔτε πολέμου κακῶς συμβάντος οὔτε στάσεως 
Μ ΄ Μ Ν “ τ Ν ὔ Μ 

οὔτε προδοσίας οὔτε ἄλλου κακοῦ οὐδενὸς πώποτε αἴτιος 
» , - 5. Ν Ν 3.9. , 3ς (5 4 2 , ΝΜ 

ἐγένετο" οὐδὲ μὴν ἰδίᾳ γε οὐδένα πώποτε ἀνθρώπων οὔτε 

ἀγαθῶν ἀπεστέρησεν οὔτε κακοῖς περιέβαλεν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 

αἰτίαν τῶν εἰρημένων οὐδενὸς πώποτ᾽ ἔσχε. πῶς οὖν ἂν 
Μ᾿ » ΄“ πος τὶ 3 Ν Ν “- Ν ζ΄ θ ΄, ἔνοχος εἴη τῇ γραφῇ ; ὃς ἀντὶ μὲν τοῦ μὴ νομίζειν θεούς, 

ὡς ἐν τῇ γραφῇ ἐγέγραπτο, φανερὸς ἦν θεραπεύων τοὺς ς ἐν τῇ γραφῇ ἐγέγραπτο, φανερὸς ἦν θεραπεύων 
’ Ν ΄“ 

θεοὺς μάλιστα πάντων ἀνθρώπων, ἀντὶ δὲ τοῦ διαφθεί- 
Ν , [ Ν, « , “" Ἃς 2 “- Ν 

ρειν τοὺς νέους, ὃ δὴ ὁ γραψάμενος αὐτὸν ἡτιᾶτο, φανερὸς 

ἦν τῶν συνόντων τοὺς πονηρὰς ἐπιθυμίας ἔχοντας τούτων 
Ν ΄ “-“ Ν ,ὔ Ά ἤ 

μὲν παύων, τῆς δὲ καλλίστης καὶ μεγαλοπρεπεστάτης 

ἀρετῆς, ἧ πόλεις τε καὶ οἷκοι εὖ οἰκοῦσι, προτρέπων ἐπι- 
΄ “- , "“ 

θυμεῖν: ταῦτα δὲ πράττων πῶς οὐ μεγάλης ἄξιος ἦν 
ἐν ν᾿ 

τιμῆς τῇ πόλει ; 

62 

69 

θά 
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ΕἸΓΑΡΤΕΞ ΠΙ. 

ομγιΖ,ρ 10 1146 ελαγρε 97) ἱριῤἧείν, Χεηποῤλοη σὔστυς Δϊς 
οὐδεϊξεγισε 20 2.6 (ὐοα 977 7)εἰλὲ, αγιαἰ ἐο ἐλε ἐἀἰμέζες 97 γέ- 
ζζρΖοι. 

1 Ὡς δὲ δὴ καὶ ὠφελεῖν ἐδόκει μοι τοὺς συνόντας, τὰ 
Ν ΝΥ , ε Ν Φ Φ Ν Ν , 

μὲν ἔργῳ δεικνύων ἑαυτὸν οἷος ἦν, τὰ δὲ καὶ διαλεγό- 
’ὔ Ν “ ε ’ ΟΣ ’ὔ Ν 

μενος, τούτων δὴ γράψω ὅπόσα ἂν διαμνημονεύσω. τὰ 

μὲν τοίνυν πρὸς τοὺς θεοὺς φανερὸς ἦν καὶ ποιῶν καὶ 

λέγων, ἧπερ ἡ Πυθία ἀποκρίνεται τοῖς ἐρωτῶσι πῶς δεῖ 5 
»“ Δ μ᾿ 

ποιεῖν ἢ περὶ θυσίας ἢ περὶ προγόνων θεραπείας ἢ περὶ 
» Ν “ ΄ -.- ΨΚ ΑΝ, ’, ’ ΄ 
ἄλλου τινὸς τῶν τοιούτων" ἥ τε γὰρ Πυθία νόμῳ πόλεως 

ἀναιρεῖ ποιοῦντας εὐσεβῶς ἂν ποιεῖν, Σωκράτης τε οὕτω 
᾿ ᾿ Βὰ 5 7 Ν »“" Ν ’ Ν Ν Ψ 

καὶ αὐτὸς ἐποίει καὶ τοῖς ἄλλοις παρήνει, τοὺς δὲ ἄλλως 

πως ποιοῦντας περιέργους καὶ ματαίους ἐνόμιζεν εἶναι. το 

8 καὶ ηὔχετο δὲ πρὸς τοὺς θεοὺς ἁπλῶς τἀγαθὰ διδόναι, ὡς 
τοὺς θεοὺς κάλλιστα εἰδότας ὁποῖα ἀγαθά ἐστι" τοὺς δ᾽ 

» ’ ’ὔ ο.: , Δ ’ὔ ΔΦν -“ 

εὐχομένους χρυσίον ἢ ἀργύριον ἢ τυραννίδα ἢ ἄλλο τι τῶν 
,ὔ ϑῸΝ ’ 5» ’ 4 Δ. ᾿] ’ὔ 

τοιούτων οὐδὲν διάφορον ἐνόμιζεν εὔχεσθαι, ἢ εἰ κυβείαν 

σι ἢ μάχην ἣ ἄλλο τι εὔχοιντο τῶν φανερῶς ἀδήλων ὅπως τ 

8 ἀποβήσοιτο. θυσίας δὲ θύων μικρὰς ἀπὸ μικρῶν οὐδὲν 

ἡγεῖτο μειοῦσθαι τῶν ἀπὸ πολλῶν καὶ μεγάλων πολλὰ καὶ 

μεγάλα θυόντων. οὔτε γὰρ τοῖς θεοῖς ἔφη καλῶς ἔχειν, 
᾿ "“ “ ’ὔ “ Ἄ ΄- - ν ὰ 

εἰ ταῖς μεγάλαις θυσίαις μᾶλλον ἢ ταῖς μικραῖς ἔχαιρον 
’ Ν 3 »" Ἀ νΝ -“ - ΄σ 

πολλάκις γὰρ ἂν αὐτοῖς τὰ παρὰ τῶν πονηρῶν μᾶλλον 20 

ἢ τὰ παρὰ τῶν χρηστῶν εἶναι κεχαρισμένα᾽ οὔτ᾽ ἂν τοῖς 
3 ς Ν 3 ᾿] Ν Ν -“ “-“ 

ἀνθρώποις ἄξιον εἶναι ζῆν, εἰ τὰ παρὰ τῶν πονηρῶν 
΄-΄ “ »“ "“" 4 Ν Ν κ 

μᾶλλον ἦν κεχαρισμένα τοῖς θεοῖς, ἢ τὰ παρὰ τῶν χρη- 

στῶν ἀλλ᾽ ἐνόμιζε τοὺς θεοὺς ταῖς παρὰ τῶν εὐσεβε- 



ι σι 

σε 
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, “ “ ΄ὔ 5 ᾿ 3. τ “ στάτων τιμαῖς μάλιστα χαίρειν. ἐπαινέτης δ᾽ ἦν τοῦ 

ἔπους τούτου, 
΄ ᾽ δ' ἃ -“ 
Καδδύναμιν δ᾽ ἔρδειν ἱέρ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσι. 

καὶ πρὸς φίλους δὲ καὶ ξένους καὶ πρὸς τὴν ἄλλην δίαι- 

ταν καλὴν ἔφη παραίνεσιν εἶναι τὴν Καδδύναμιν ἔρδειν. 
᾽ ’ ’ 5 “ ’ὔὕ Ἂς “Ὁ “ 

εἰ δέ τι δόξειεν αὐτῷ σημαίνεσθαι παρὰ τῶν θεῶν, 
ΩΝ. 4 Ἃ ἧττον ἂν ἐπείσθη παρὰ τὰ σημαινόμενα ποιῆσαι, ἢ εἴ 

τις αὐτὸν ἔπειθεν ὁδοῦ λαβεῖν ἡγεμόνα τυφλὸν καὶ μὴ 

εἰδότα τὴν ὁδόν, ἀντὶ βλέποντος καὶ εἰδότος" καὶ τῶν 
Ν Ν ,ὔ ’ “ Ἂς Ν [4 Ν. “ ἄλλων δὲ μωρίαν κατηγόρει, οἵτινες παρὰ τὰ ὑπὸ τῶν 

θεῶν σημαινόμενα ποιοῦσί τι, φυλαττόμενοι τὴν παρὰ 
-“ 5 ἢ “5 ὔ μι Υ Α - , 

τοῖς ἀνθρώποις ἀδοξίαν. αὐτὸς δὲ πάντα τἀνθρώπινα 
« 4 Ν Ν Ν “ “-“ ,7ὔ ὑπερεώρα πρὸς τὴν παρὰ τῶν θεῶν συμβουλίαν. 

171ὲ μεγέλεγ σλοτὺς ᾿ΐς γγεραζέέν αγιαῖ ἐοληῤογαϑῖεο. 

7 Ν , Ν τ 7 ἣν Ν “ ΗΡ 
Διαίτῃ δὲ τήν τε ψυχὴν ἐπαίδευσε καὶ τὸ σῶμα ἡ 
, Υ » , ΄ Μ 4 Ν 

χρώμενος ἄν τις, εἰ μὴ τι δαιμόνιον εἴη, θαρραλέως καὶ 
τὶ - ’ Ν Ψ 5 ᾿ς ,) , 

ἀσφαλῶς διάγοι, καὶ οὐκ ἂν ἀπορήσειε τοσαύτης δαπά- 
“ Ν ΕἸ '- 5 “ 2 3 3.3 ἃ » 4“ 

νης. οὕτω. γὰρ εὐτελὴς ἣν ὥστ᾽ οὐκ οἷδ᾽ ἂν εἴ τις οὕτως 
59χ 7 5» , “ Ν ’ Ν “ 5 
ὀλίγα ἐργάζοιτο, ὥστε μὴ λαμβάνειν τὰ Σωκράτει ἀρ- 

“ ᾿ Ν Ν ΄ 5 “α “ ςς 7 Υ Ξ 
κοῦντα. σίτῳ μὲν γὰρ τοσούτῳ ἐχρῆτο ὅσον ἡδέως ἤσθιε 

καὶ ἐπὶ τοῦτο οὕτω παρεσκευασμένος ἤει, ὥστε τὴν ἐπι- 
“-“ -“ Ξ οἾ -“ ε 53 

θυμίαν τοῦ σίτου ὄψον αὐτῷ εἶναι’ ποτὸν δὲ πᾶν ἡδὺ ἦν 
3 ΄΄ὰ Ν Ν Ν, ’ὔ » Ν ’ὔ ᾿] , 

αὐτῷ διὰ τὸ μὴ πίνειν, εἰ μὴ διψῴη. εἰ δέ ποτε κλη- 
Ν -" “ Δ ἊΝ ᾿ 

θεὶς ἐθελήσειεν ἐπὶ δεῖπνον ἐλθεῖν, ὃ τοῖς πλείστοις 
ες Ν ’ 

ἐργωδέστατόν ἐστιν ὥστε φυλάξασθαι, τὸ ὑπὲρ τὸν κόρον 
“ ἷἐ Υ »“» 

ἐμπίμπλασθαι, τοῦτο ῥᾳδίως πάνυ ἐφυλάττετο. τοῖς δὲ 
“ -“ ΄ὔ , 

μὴ δυναμένοις τοῦτο ποιεῖν συνεβούλευε φυλάττεσθαι 

τἀναπείθοντα μὴ πεινῶντας ἐσθίειν μηδὲ διψῶντας 
7ὔ Ν Ν Ν, ’ , Ν Ν 

πίνειν" καὶ γὰρ τὰ λυμαινόμενα γαστέρας καὶ κεφαλὰς 
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1 καὶ ψυχὰς ταῦτ᾽ ἔφη εἶνας οἴεσθαι δ᾽ ἔφη ἐπισκώπτων 
Ν Ν 7 φ »" ,ὔ “-“ 72 

καὶ τὴν Κίρκην ὕς ποιεῖν τοιούτοις πολλοῖς δειπνίζου- 
π᾿ πΡὰ ἀκ ον ὲ Ρ ε ΄ νον πμὲὶ 

σαν τὸν δὲ ᾿Οδυσσέα “Ἑρμοῦ τε ὑποθημοσύνῃ καὶ αὐτὸν 

ἐγκρατῆ ὄντα καὶ ἀποσχόμενον τὸ ὑπὲρ τὸν κόρον τῶν 

τοιούτων ἅπτεσθαι, διὰ ταῦτα οὐ γενέσθαι ὗν. τοιαῦτα 
Ν ’,΄ Ν [ , 

μὲν περὶ τούτων ἔπαιζεν ἅμα σπουδάζων. 

ΠΕ ΤΡ ΠΡ ν, 

716 2Ζ2ο:5 ἐδγιασγιςν 97 Ψ1 ἐσασλζηιο ἐς σου ὧν ἀΐς ἀρι- 
γγ6712 «οἱ “4 γ2είοαδ)η15, 17η1 τυλίεΐ ἀφ 2γουνες 216 ἀζυζ7ια 
2οτυεγ αγια] ροοσαζι655 ὧγ γεγέγεφιεθ ἔο 7216 τυογιαίογις 97, γἼαγς 
δοιζίν αγιαἴ »εογιίαζ ,α7,)6. 

“ , 

Εἰ δέ τινες Σωκράτην νομίζουσιν, οἷς ἔνιοι γρἀφουσί 
Ἅ ᾽ “ 

τε καὶ λέγουσι περὶ αὐτοῦ τεκμαιρόμενοι, προτρέψασθαι 
᾽ 

μὲν ἀνθρώπους ἐπ᾽ ἀρετὴν κράτιστον γεγονέναι, προ- 
“-“ ΟΡ] 8)... ἃς 3 4 ’ Ν ’ 

αγαγεῖν δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν οὐχ ἱκανόν, σκεψάμενοι μὴ μόνον 

ἃ ἐκεῖνος κολαστηρίου ἕνεκα τοὺς πάντ᾽ οἰομένους εἰδέ- 
“ Ν Ἁ κ 

ναι ἐρωτῶν ἤλεγχεν, ἀλλὰ καὶ ἃ λέγων συνημέρευε τοῖς 
᾿ Ν τὶ 

συνδιατρίβουσι, δοκιμαζόντων εἰ ἱκανὸς ἦν βελτίους 
“ Ν ἃς “ “ 

ποιεῖν τοὺς συνόντας. λέξω δὲ πρῶτον ἅ ποτε αὐτοῦ 
Ν Ἀ “-“ ’, ’ Ν 3 ΄ 

ἤκουσα περὶ τοῦ δαιμονίου διαλεγομένου πρὸς ᾿Αριστό- 

δημον τὸν μικρὸν ἐπικαλούμενον. καταμαθὼν γὰρ αὐτὸν 
» , “ “- Μ Φφν ’ 5 Ν οὔτε θύοντα τοῖς θεοῖς οὔτε μαντικῇ χρώμενον, ἀλλὰ 

καὶ τῶν ποιούντων ταῦτα καταγελῶντα, Εἰπέ μοι, ἔφη, 
ἣν ’ ν “ μι ,ὔ , 
ὦ ᾿Αριστόδημε, ἔστιν οὕστινας ἀνθρώπους τεθαύμακας 

ν “ ε “-“ 

ἐπὶ σοφίᾳ; "Ἔγωγ᾽, ἔφη. καὶ ὅς, Λέξον ἡμῖν, ἔφη, τὰ 
5 , " “ 3 Ν Ν, ΄. 5 - , σ΄ 

ὀνόματα αὐτῶν. ᾿Ἐπὶ μὲν τοίνυν ἐπῶν ποιήσει Ὅμηρον 
, Ἷ 

ἔγωγε μάλιστα τεθαύμακα, ἐπὶ δὲ διθυράμβῳ Μελανιπ- 

20 
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Ζ Ἷ, πίδην, ἐπὶ δὲ τραγῳδίᾳ Σοφοκλέα, ἐπὶ δὲ ἀνδριαντοποιίᾳ 

Πολύκλειτον, ἐπὶ δὲ ζωγραφίᾳ Ζεῦξιν. Πότερά σοι δο- 4 
“ « ᾿ ’ Μ' Ν , ἊΣ ΦΝ Ἂ κοῦσιν οἱ ἀπεργαζόμενοι εἴδωλα ἄφρονά τε καὶ ἀκίνητα 

" ’ “Ὁ μιν ε ““ Ν ! ἈΝ 3 [ ᾿Ξ ἀξιοθαυμαστότεροι εἶναι, ἣ οἵ ζῷα ἔμφρονά τε καὶ ἐνεργά ; 
Ν Ἂς ᾽ « ον » ἃς ,ὔ ,’ 5 ] 5 

5 Πολὺ νὴ Δία οἱ ζῷα, εἴπερ γε μὴ τύχῃ τινί, ἀλλ᾽ ἀπὸ 
“ “- , γνώμης ταῦτα γίγνεται. Τῶν δὲ ἀτεκμάρτως ἐχόντων 

“ “ 3 ὅτου ἕνεκά ἐστι, καὶ τῶν φανερῶς ἐπ᾽ ὠφελείᾳ ὄντων, 
, Ε πότερα τύχης καὶ πότερα γνώμης ἔργα κρίνεις ; ΤΠρέπει 

Ν ΡΟ Ἀϑν. δ.] ,ὔ ’ ’ μι Ν Οὔ 

μὲν τὰ ἐπ᾿ ὠφελείᾳ γιγνόμενα γιώμης εἶναι ἔργα. ϑύκουν 5 
. -»" “-“  ““ , 

το δοκεῖ σοι ὃ ἐξ ἀρχῆς ποιῶν ἀνθρώπους ἐπ᾽ ὠφελείᾳ 
προσθεῖναι αὐτοῖς δι’ ὧν αἰσθάνονται ἕκαστα, ὀφθαλ- 

Ν Ν “ 3. ΓΦ ΣΝ ἄχν ΤῈ ξ΄“ ς οὶ, 3. ἐν , Ν 
μοὺς μὲν ὥσθ᾽ ὁρᾶν τὰ ὁρατά, ὦτα δὲ ὥστ᾽ ἀκούειν τὰ 
" “- -» , 

ἀκουστά ; ὀσμῶν γε μήν, εἰ μὴ ῥῖνες προσετέθησαν, τί 
“-“ , 

ἃν ἡμῖν ὄφελος ἣν ; τίς δ᾽ ἂν αἴσθησις ἦν γλυκέων καὶ 
Ν “ ’ 

15 δριμέων καὶ πάντων τῶν διὰ στόματος ἡδέων, εἰ μὴ 

γλῶττα τούτων γνώμων ἐνειργάσθη ; πρὸς δὲ τούτοις οὐ 8 

δοκεῖ σοι καὶ τάδε προνοίας ἔργοις ἐοικέναι, τὸ ἐπεὶ 
“ “ 

ἀσθενὴς μέν ἐστιν ἡ ὄψις, βλεφάροις αὐτὴν θυρῶσαι, 
ΓῊ " Ν πρνῖβος “ ,ὔ ’ 5 , 5" Ἂς 

ἃ ὅταν μὲν αὐτῇ χρῆσθαί τι δέῃ, ἀναπετάννυται, ἐν δὲ 
“ Ε] δον ἊΥ 

29 τῷ ὕπνῳ συγκλείεται ; ὡς δ᾽ ἂν μηδὲ ἄνεμοι βλάπτωσιν, 

ἡθμὸν βλεφαρίδας ἐμφῦσαι" ὀφρύσι τε ἀπογεισῶσαι τὰ 
. Ν -“" Ἂ “ «ε ᾿] Φ Ψ “ “ ε Ν 

ὑπὲρ τῶν ὀμμάτων, ὡς μηδ ὁ ἐκ τῆς κεφαλῆς ἱδρὼς 

κακουργῇ" τὸ δὲ τὴν ἀκοὴν δέχεσθαι μὲν πάσας φωνάς, 
5 ᾽7ὔ ἃς Ἕ Ξ ϑ. Ν Ν ’ εν ἢ, 

ἐμπίμπλασθαι δὲ μήποτε' καὶ τοὺς μὲν πρόσθεν ὀδόν- 

[ΣῚ 
-ι τας πᾶσι ζῴοις οἵους τέμνειν εἶναι, τοὺς δὲ γομφίου ς 1 ὅοις ς τέμ Ἴ γομφίους 

ἱ ᾿ , οἵους παρὰ τούτων δεξαμένους λεαίνειν" καὶ στόμα μέν, 
-Ξ - Ξ , ᾽ 

δι’ οὗ ὧν ἐπιθυμεῖ τὰ ζῷα εἰσπέμπεται, πλησίον ὀφθαλ- 

μῶν καὶ ῥινῶν καταθεῖναι: ἐπεὶ δὲ τὰ ἀποχωροῦντα 
“- Ν Ν ΔῸΣ [ον 

δυσχερῆ. ἀποστρέψαι τοὺς τούτων ὀχετοὺς καὶ ἀπενεγκεῖν 
Γ κ᾿ “ 7 “ 

39 ἢ δυνατὸν προσωτάτω ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων" ταῦτα οὕτω 

προνοητικῶς πεπραγμένα ἀπορεῖς πότερα τύχης ἢ γνώμης 
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ἡ ἔργα ἐστίν ; Οὐ μὰ τὸν Δῖ;, ἔφη, ἀλλ᾽ οὕτω γε σκοπου- 

μένῳ πάνυ ἔοικε ταῦτα σοφοῦ τινος δημιουργοῦ καὶ 
“ “- “- 

φιλοζῴου τεχνήμασι. Τὸ δὲ ἐμφῦσαι μὲν ἔρωτα ταῖς 

γειναμέναις τοῦ ἐκτρέφειν, τοῖς δὲ τραφεῖσι μέγιστον 
Ν ψ, “ “ “ Ν ᾽ “ , 

μὲν πόθον τοῦ ζῆν, μέγιστον δὲ φόβον τοῦ θανάτου ; 
3 “2 Ἀ “ Ε ΄ 7 “ “- Αμέλει καὶ ταῦτα ἔοικε ανήμασί τινος ζῷα εἶναι 'ν 
βουλευσαμένου. 

“πᾶ ἀηρπες Μεγέλεγ ὃν αγιαίοργν ἐΠαΐ ας »ιΐηα ἐλοιεσῆ 171:- 
υεῖδίσς γικίος αἦζ ολέ7 φἰρηεδγιΐς 771. για7ι, δο »ηεδέ ἐλ47γ6 δ 

αι Ζγυζεδίε γι 7. ο7 1} οἰοηηογιές ἂς α τὐλοίε ομξ οΥ εὐλζελ 
Ζάοϑε 6 χδέζ7ερ᾽ 271 7171 α76 (127 1εω, 

8 Σὺ δὲ σαυτὸν φρόνιμόν τι δοκεῖς ἔχειν ; ᾿Ερώτα γοῦν 

καὶ ἀποκρινοῦμαι. ἤΑλλοθι δὲ οὐδαμοῦ οὐδὲν οἴει φρόνι- 

μον εἶναι ; καὶ ταῦτ᾽ εἰδὼς ὅτι γῆς τε μικρὸν μέρος ἐν τῷ 
Ψ“ “ ν ΒΡ - “ Ν “-“ 

σώματι πολλῆς οὔσης ἔχεις, καὶ ὑγροῦ βραχὺ πολλοῦ 
»). Ἀ “ Ν ῇ ’ ») « ; 

ὄντος, καὶ τῶν ἄλλων δήπου μεγάλων ὄντων ἑκάστου 

μικρὸν μέρος λαβόντι, τὸ σῶμα συνήρμοσταί σοι" νοῦν 

δὲ μόνον ἄρα οὐδαμοῦ ὄντα σε εὐτυχῶς πως δοκεῖς 
συναρπάσαι, καὶ τάδε τὰ ὑπερμεγέθη καὶ πλῆθος ἄπειρα 

9 δι’ ἀφροσύνην τινὰ οὕτως οἴει εὐτάκτως ἔχειν ; Μὰ Δί, 
οὐ γὰρ ὁρῶ τοὺς κυρίους, ὥσπερ τῶν ἐνθάδε γιγνομένων 

Ν ’ ων ᾿ς Ν - ’ Ν ἘΠ ἰΌὰ 

τοὺς δημιουργούς. Οὐδὲ γὰρ τὴν σαυτοῦ σύγε ψυχὴν ὁρῆς, 
ἃ “ “- ἣ τοῦ σώματος κυρία ἐστίν: ὥστε κατά γε τοῦτο ἔξεστί 

’ ΄, κι Ν ’ 2 Ν ’ ’ , 
σοι λέγειν ὅτι οὐδὲν γνώμῃ, ἀλλὰ τύχῃ πάντα πράττεις. 

«μα λοϑιοιγ ἐς σῤειΐαίζν ἄμε ἐλε σοάς 7) γο»ε γαῖ, Φεεαϊεδο 
27) ἐλεοῖγ οῤὝοείαζ ὀογιογίεογιες ἐο ἀζ»2 771 ον αγιαῖ »γιζγιαῖ, αγια 
{1617 σῤεοζαξ γενεζαΐζοις ἐο 7. 

3 

10 Καὶ ὁ ᾿Αριστόδημος, Οὔτοι, ἔφη, ἐγώ, ὦ Σώκρατες, 
ε “- Ν “ 

ὑπερορῶ τὸ δαιμόνιον, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο μεγαλοπρεπέστερον 

ΕῚ 
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ε “ ἧς, δ “ Ἃ,.. ἰφῳ ,ὔ »ο 9 - 

ἡγοῦμαι ἢ ὡς τῆς ἐμῆς θεραπείας προσδεῖσθαι. Οὐκοῦν, 
Ν Φ , 5 » ΄, ἔφη, ὅσῳ μεγαλοπρεπέστερον ἀξιοῖ σε θεραπεύειν», το- 

σούτῳ μᾶλλον τιμητέον αὐτό. Ε ἴσθι, ἔφη, ὅτι, εἰ 

νομίζοιμι θεοὺς ἀνθρώπων τι φροντίζειν, οὐκ ἂν ἀμε- 

λοίην αὐτῶν. "Ἐπειτ᾽ οὐκ οἴει φροντίζειν ; οἱ πρῶτον 
Ν ’ “ ΄ Μ . κ Φ : Ν 

μὲν μόνον τῶν ζῴων ἄνθρωπον ὀρθὸν ἀνέστησαν" ἡ δὲ 
5 ’ Ν “-΄' , "“" ΄ὔ 3 δλΨ-«Ὁ 

ὀρθότης καὶ προορᾶν πλέον ποιεῖ δύνασθαι, καὶ τὰ ὕπερ- 

θεν μᾶλλον θεᾶσθαι, καὶ ἧττον καὶ ὄψιν καὶ ἀκοὴν καὶ μ ᾽ Ἴ 

στόμα κακοπαθεῖν. ἔπειτα τοῖς μὲν ἄλλοις ἑρπετοῖς 

πόδας ἔδωκαν, οἱ τὸ πορεύεσθαι μόνον παρέχουσιν" ἀν- 
΄σ ἃ “ 

θρώπῳ δὲ καὶ χεῖρας προσέθεσαν, αἱ τὰ πλεῖστα οἷς 
3 ’ 5 ’, 5 Ν Ψ ’ Ά Ν 

εὐδαιμονέστεροι ἐκείνων ἐσμὲν ἐξεργάζονται. καὶ μὴν 

γλῶττάν γε πάντων τῶν ζῴων ἐχόντων, μόνην τὴν τῶν 

ἀνθρώπων ἐποίησαν οἵαν, ἄλλοτε ἀλλαχῆ ψαύουσαν τοῦ 
“- ᾿ ᾿ 

στόματος, ἀρθροῦν τε τὴν φωνὴν καὶ σημαίνειν πάντα 
Ψ ,ὔ ἃ. ’ ᾽ ’, Ψ Μ “ “ 

ἀλλήλοις ἃ βουλόμεθα. οὐ τοίνυν μόνον ἤρκεσε τῷ θεῷ 
“ ᾽ 5 »“ " - » “ ’ 5 

τοῦ σώματος ἐπιμεληθῆναι, ἀλλ᾽ ὅπερ μέγιστόν ἐστι, 

καὶ τὴν ψυχὴν κρατίστην τῷ ἀνθρώπῳ ἐνέφυσε. τίνος ] ΧΉΡ Κρ Ρν τᾷ βῶπᾷᾳ “ 
Ν » ’ 4, “ Ν “ “- Ν , 

γὰρ ἄλλου ζῴου ψυχὴ πρῶτα μὲν θεῶν τῶν τὰ μέγιστα 

καὶ κάλλιστα συνταξάντων ἤσθηται ὅτι εἰσί ; τί δὲ φῦλον 
μὴ “ 

ἄλλο ἢ ἅνθρωποι θεοὺς θεραπεύουσι ; ποία δὲ ψυχὴ τῆς 
μι μ 

ἀνθρωπίνης ἱκανωτέρα προφυλάττεσθαι ἢ λιμὸν ἢ δίψος 
“ ΄ Ἁ “ Ἁ ’ 2 “ ας ΠΠΘῸΡ 2 Γ.Ὶ ἢ ψύχη ἢ θάλπη, ἢ νόσοις ἐπικουρῆσαι, ἢ ῥώμην ἀσκῆ- 

μ Ν “ 5 “ Δι ῳ ὰ 5 Ἄν σαι, ἢ πρὸς μάθησιν ἐκπονῆσαι, ἢ ὅσα ἂν ἀκούσῃ ἢ ἴδῃ 
σ΄“ 3 Ν , 

ἢ μάθῃ ἱκανωτέρα ἐστὶ διαμεμνῆσθαι ; οὐ γὰρ πάνυ σοι 
δ Ξ 7 

κατάδηλον ὅτι παρὰ τἄλλα ζῷα ὥσπερ θεοὶ ἅνθρωποι 

βιοτεύουσι, φύσει καὶ τῷ σώματι καὶ τῇ ψυχῇ κρατι- 
΄ Μ Ν. Ἂς ᾿. » “-“ “ "κ Ν 

στεύοντες ; οὔτε γὰρ βοὸς ἂν ἔχων σῶμα, ἀνθρώπου δὲ 
᾿ ΜΔ) - 

γνώμην, ἐδύνατ᾽ ἂν πράττειν ἃ ἐβούλετο, οὔθ᾽ ὅσα χεῖρας 
΄ ἊΝ Ν , 

ἔχει, ἄφρονα δ᾽ ἐστί, πλέον οὐδὲν ἔχει. σὺ δ᾽ ἀμφοτέρων 
΄“ ’ὔ 3 ’ ’ὔ » » Δ 5 

τῶν πλείστου ἀξίων τετυχηκώς, οὐκ οἴει σου. θεοὺς ἐπι- 

11 

12 

18 

14 
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-“ ᾽ ͵ “ 

μελεῖσθαι ; ἀλλ᾽ ὅταν τί ποιήσωσι, νομιεῖς αὐτούς σου 
7 ω ΄ “ ν Ν Ν “ 

15 φροντίζειν ; Ὅταν πέμπωσιν, ὥσπερ σοὶ σὺ φὴς πέμπειν 
9 ΄ὔ΄ ΄ὔ κά Ν. ΄“΄ ᾿Ὶ Ν ΄ 

αὐτούς, συμβούλους ὅ τι χρὴ ποιεῖν καὶ μὴ ποιεῖν. 
σ͵ -- ΄ 

Ὅταν δὲ ᾿Αθηναίοις, ἔφη, πυνθανομένοις τι διὰ μαντικῆς 

φράζωσιν, οὐ καὶ σοὶ δοκεῖς φράζειν αὐτούς ; οὐδ᾽ ὅταν ξ 
»“σ Ε ͵ ΄ 95Φ.3 Φ 

τοῖς “Ελλησι τέρατα πέμποντες προσημαίνωσιν, οὐδ᾽ ὅταν 
΄σ΄ »} ’ὔ 5 ΄ς ’, Ἂ»" “ὦ “ 5 - ’ 

πᾶσιν ἀνθρώποις, ἀλλὰ μόνον σὲ ἐξαιροῦντες ἐν ἀμελείᾳ 

κατατίθενται ; 

Εραζῖν, 4:γ,1ςΖοα Ώ2ε5 ἐς γεκολργιογασα ἐο γοζίοτο ἐΐδ φαχαηιρδ 
ογαΐί 21ε τυΐτετί 97) »ιαγιΖα,, ἀγα] αὧο ᾿οιοι7, 10 ἐλε σοῖς, 
771 σΖηζίς μαϊίᾷ ἐλαΐξ ζάλη ἐλαξ ἀοιοιγ ἐλε σοάς, ἔλεν τοδὶ 

Λοιοτε7. 

54 ᾿ τ ἐδ Ν 
Οἴει δ᾽ ἂν τοὺς θεοὺς τοῖς ἀνθρώποις δόξαν ἐμφῦσαι 

ε “-“ »" 

ὡς ἱκανοί εἰσιν εὖ καὶ κακῶς ποιεῖν, εἰ μὴ δυνατοὶ ἦσαν, 
Ν καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐξαπατωμένους τὸν πάντα χρόνον 

99. 7 95 » , 5» Ε: », Ν , οὐδέποτ᾽ ἂν αἰσθέσθαι ; οὐχ ὁρᾷς ὅτι τὰ πολυχρονιώτατα 
᾿ ΄ πεν Ψ , , « ὧν καὶ σοφώτατα τῶν ἀνθρωπίνων, πόλεις καὶ ἔθνη, θεοσε- 
, “ 5 Ν « [4 ε ’, -“ » , 

βέστατά ἐστι, καὶ αἷ φρονιμώταται ἡλικίαι, θεῶν ἐπι- 
’ 3 Φ. ’ " Ἁ [2 Ν ΄- 

μελέσταται ; ὠγαθέ, ἔφη, κατάμαθε ὅτι καὶ ὁ σὸς νοῦς 
- Ν Ν “ “ ’ ’ὔ ν ἐνὼν τὸ σὸν σῶμα ὅπως βούλεται μεταχειρίζεται. οἴς- 
θ . αι. Ἀπ τον κα ς- αἱ ΣᾺ Πὰς ἐῊ ς ΠΕ δῊΘ εσθαι οὖν χρὴ καὶ τὴν ἐν τῷ παντὶ φρόνησιν τὰ πάντα 

» ΕΣ ἣν» ἡδὺ ἍΝ [2 (θ θ ᾿ Ν Ν ν Ξ Ν Α' 

ὅπως ἂν αὐτῇ ἡδὺ ἢ, οὕτω τίθεσθαι, καὶ μὴ τὸ σὸν μὲ: 

ὄμμα δύνασθαι ἐπὶ πολλὰ στάδια ἐξικνεῖσθαι, τὸν δὲ τοῦ 

θεοῦ ὀφθαλμὸν ἀδύνατον εἶναι ἅμα πάντα ὁρᾶν. μηδὲ 
Ὰ, Ν Ν ν Ἀ ᾿ “ 5" , " Ν “ κι 

τὴν σὴν μὲν ψυχὴν καὶ περὶ τῶν ἐνθάδε καὶ περὶ τῶν ἐν 

Αἰγύπτῳ καὶ ἐν Σικελίᾳ δύνασθαι φροντίζειν, τὴν δὲ τοῦ 

θεοῦ φρόνησιν μὴ ἱκανὴν εἶναι ἅμα πάντων ἐπιμελεῖσθαι. 
μ᾿ ἣν μέντοι ὥσπερ ἀνθρώπους θεραπεύων γιγνώσκεις τοὺς 
3 ’ 5Δ' ᾿ ’, Ν ς ἀντιθεραπεύειν ἐθέλοντας καὶ χαριζόμενος τοὺς ἀντι- 

, Ν 

χαριζομένους, καὶ συμβουλευόμενος καταμανθάνεις τοὺς 

σι 

-“ ωι 

25 
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, “ Χ κ κ Ξ , 
φρονίμους, οὕτω καὶ τῶν θεῶν πεῖραν λαμβάνῃς θερα- 

΄ » 7 , Ἂν “ δ 7 5 Δ πεύων, εἴ τί σοι θελήσουσι περὶ τῶν ἀδήλων ἀνθρώποις 
συμβουλεύειν, γνώσει τὸ θεῖον ὅτι τοσοῦτον καὶ τοιοῦτόν 

ἐστιν, ὥσθ᾽ ἅμα πάντα ὁρᾶν καὶ πάντα ἀκούειν καὶ παν- 
“ - Δα ’ :] - Ρ] Ν Ν 

ὃ ταχοῦ παρειναι καὶ ἅμα παντῶν ἐπιμελεῖσθαι. ἐμοι μὲν 19 

οὖν ταῦτα λέγων οὐ μόνον τοὺς συνόντας ἐδόκει ποιεῖν 
“ “ , “ ὁπότε ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ὁρῷντο, ἀπέχεσθαι τῶν ἀνοσίων 

᾿ 5.9. , Ἁ 3 “ 5 Ν, Ν «ς “. 5 5 

τε καὶ ἀδίκων καὶ αἰσχρῶν, ἀλλὰ καὶ ὁπότε ἐν ἐρημίᾳ 
, 

εἶεν, ἐπείπερ ἡγήσαιντο μηδὲν ἄν ποτε ὧν πράττοιεν 

το θεοὺς διαλαθεῖν. 

ΘΗ ΑΡΙΝΝΣ 

7ι 26 »ηα717,67 15 Ζ{{5͵γαίφα ἦς Ζεασλέηρ 2721 2γαζδε οὗ 
Ζογιῤεγαγῖεο, τυζέμοιεξ τυλζεῖ ἃ »εῶ7ε φαγιγιοΐ 2055655 621}67 
σοιεγαίγιοςς 97 ὁοάν ὅο 5676 ἠὲς σολε7ι17.)}, 07. δομιαἤγιθ55 97 

γμΖγιἋ1 αγια] ἀεαγέ, ἐο 5678 97. φέδαδο 15 77 Ζ671ἴ5. 

Εἰ δὲ δὴ καὶ ἐγκράτεια καλόν τε κἀγαθὸν ἀνδρὶ κτῆμά 1 

ἐστιν, ἐπισκεψώμεθα εἴ τι προυβίβαζεν εἰς ταύτην λέγων 
κε ,ὔ -» 

τοιάδε: ὮΩ ἄνδρες, εἰ πολέμου ἡμῖν γενομένου βουλοίμεθα 

ἑλέσθαι ἄνδρα ὑφ᾽ οὗ μάλιστ᾽ ἂν αὐτοὶ μὲν σωζοίμεθα, 
ον ὃς ’ὔ ὦ ἣ Ὁ, ἂν ᾽ » Υ, 

τξ τοὺς δὲ πολεμίους χειροίμεθα, ἂρ᾽ ὅντιν᾽ αἰσθανοίμεθα 
. ν᾿ Ν ΕΥ͂ Ψ ἂν ὦ ,ὕ Ν , Δ «0 ἥττω γαστρὸς ἢ οἴνου ἢ ἀφροδισίων ἢ πόνου ἢ ὕπνου, 

τοῦτον ἂν αἱροίμεθα ; καὶ πῶς ἂν οἰηθεῖμεν τὸν τοιοῦτον 
ἈΝ δ. κι Ζ Ἄ Ν 7 ’ - Σ ΛΈΟΝ 
ἢ ἡμᾶς σώσειν ἢ τοὺς πολεμίους κρατήσειν ; εἰ δ᾽ ἐπὶ 8 

“ “ ΄ ’ ὥ ’ 2 “ Ἃ 
τελευτῇ τοῦ βίου γενόμενοι βουλοίμεθά τῳ ἐπιτρέψαι ἢ 

“ » “ Ἅ ἤ ,ὔ 

20 παῖδας ἄρρενας παιδεῦσάι, ἢ θυγατέρας παρθένους δια- 
, μι Υ “ ΑΘ τα ’ 5» “Δ᾽ 

φυλάξαι, ἢ χρήματα διασῶσαι, ἂρ’ ἀξιόπιστον εἰς ταῦθ 

ἡγησόμεθα τὸν ἀκρατῆ ; δούλῳ δ᾽ ἀκρατεῖ ἐπιτρέψαι- 
μὴ “-“ μ 

μεν ἂν ἢ βοσκήματα ἢ ταμιεῖα ἢ ἔργων ἐπιστασίαν; 
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, Ν Α ς Ν “ 5 ΕΣ 
διάκονον δὲ καὶ ἀγοραστὴν τοιοῦτον ἐθελήσαιμεν ἂν 

8 προῖκα λαβεῖν ; ἀλλὰ μὴν εἴ γε μηδὲ δοῦλον ἀκρατῆ 
“ 9 , 

δεξαίμεθ᾽ ἄν, πῶς οὐκ ἄξιον αὐτόν γε φυλάξασθαι τοι- 

οὗτον γενέσθαι ; καὶ γὰρ οὐχ ὥσπερ οἱ πλεονέκται τῶν 
’ὔ ΄“ 

ἄλλων ἀφαιρούμενοι χρήματα ἑαυτοὺς δοκοῦσι πλουτί- 

ζειν, οὕτως ὁ ἀκρατὴς τοῖς μὲν ἄλλοις βλαβερός, ἑαυτῷ 

δ᾽ ὠφέλιμος, ἀλλὰ κακοῦργος μὲν τῶν ἄλλων, ἑαυτοῦ δὲ 

πολὺ κακουργότερος, εἴ γε κακουργότατόν ἐστι μὴ μόνον 
Ν Ἂ τ ε “ ΄ὔ ΡῚ Ν Ν ΕΥ̓͂ “-“ ᾿ Ν 

τὸν οἶκον τὸν ἑαυτοῦ φθείρειν, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν 

4 ή ἐν συνουσίᾳ δὲ τίς ἂν ἡσθείη τῷ τοιούτῳ, ὃν ψυχὴν. ἐν Ι 5 ῆ τῷ Ὁ, 

εἰδείη τῷ ὄψῳ τε καὶ τῷ οἴνῳ χαίροντα μᾶλλον ἢ τοῖς 
ῆ « « «ε Π Χ' ρ μ ) 

’ Ὁ ε 

φίλοις ; ἃρά γε οὐ χρὴ πάντα ἄνδρα, ἡγησάμενον τὴν 

ἐγκράτειαν ἀρετῆς εἶναι κρηπῖδα, ταύτην πρώτην ἐν τῇ 
“ , ΄7, Ν ΟΝ Ν 7 μι 

5 Ψυχῇ κατασκευάσασθαι ; τίς γὰρ ἂν ἄνευ ταύτης ἢ μάθοι 
5 Χ μ᾿ , 5 , μν , 5 Ἄ “- 

τι ἀγαθὸν ἢ μελετήσειεν ἀξιολόγως ; ἢ τίς οὐκ ἂν ταῖς 
ε » ΄ ᾽ “ ’ Νϑῳ “- κ Ν 
ἡδοναῖς δουλεύων αἰσχρῶς διατεθείη καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν 

Γ᾿ ᾿ “" σ ΄ νΝ . 
ψυχήν ; ἐμοὶ μὲν δοκεῖ νὴ τὴν Ἥραν ἐλευθέρῳ μὲν ἀνδρὶ 

Φ Ν Φ Ν. -“ , ’ὔ’ ,ὕ Ν 

εὐκτὸν εἶναι, μὴ τυχεῖν δούλου τοιούτου, δουλεύοντα δὲ 
»“" - ες »“" , “ 

ταῖς τοιαύταις ἡδοναῖς ἱκετευτέον τοὺς θεούς, δεσποτῶν 
“ »" “Ἄ. ΄- 

ἀγαθῶν τυχεῖν᾽ οὕτω γὰρ ἂν μόνως ὁ τοιοῦτος σωθείη. 
“ , ᾿ς “ ω ΄“ 

6 τοιαῦτα. δὲ λέγων ἔτι ἐγκρατέστερον τοῖς ἔργοις ἢ τοῖς 

λόγοις ἑαυτὸν ἐπεδείκνυεν" οὐ γὰρ μόνον τῶν διὰ τοῦ 
᾿» ε “- 2 “ ἘΠ Ν ᾿ “ Ν κ , 

σώματος ἡδονῶν ἐκράτει, ἀλλὰ καὶ τῆς διὰ τῶν χρημά- 

των, νομίζων τὸν παρὰ τοῦ τυχόντος χρήματα λαμβάνοντα 

δεσπότην ἑαυτοῦ καθιστάναι, καὶ δουλεύειν δουλείαν οὐ- 
. “ Φ β δέμιᾶς ἧττον αἰσχράν. 

ΠῚ] 

»ἰ 
ωι 

σι 
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ΘῊΡ ΕΝ 

70 ΑἹγιέλοι, τυῖο λααῖ αἐζογιῤέίεφαϊ ἐο γεῤγεδεγιέ Ζ.ϊ5 ἐδ71267- 
αϑῖσθ ὦ λΐξ ἂς 7,ε7γ6 τυγοίελοαίγιε55, ϑοογαΐες γοῤέίζες ἐλαΐ 
27:67 γόγιεε 10 7ηογον αγμαΐ ἐλ6 2 ραστέγες 2} ηγελαδά5, 

γ,16α715. ογεαΐεγ7γ, ῥοτυεγ αγιοΐ 214767. έεσασιγε ζλαη αγι} τυλΖεἦι 
σε ηαηίσογες εαγι σζσε. 

Αξιον δ᾽ αὐτοῦ καὶ ἃ πρὸς ᾿Αντιφῶντα τὸν σοφιστὴν 1 

διελέχθη μὴ παραλιπεῖν. ὃ γὰρ ᾿Αντιφῶν ποτὲ βουλό- 

μενος τοὺς συνουσιαστὰς αὐτοῦ παρελέσθαι, προσελθὼν 

τῷ Σωκράτει παρόντων αὐτῶν ἔλεξε τάδε" ἾὯ, Σώκρατες, 2 
Ἀν Ἃ, Ν Ν Ἂ, “ ᾽ Ψ, 
ἐγὼ μὲν ᾧμην τοὺς φιλοσοφοῦντας εὐδαιμονεστέρους 

“-“ ’, - Ν , - 5 Δ “ 

χρῆναι γίγνεσθαι" σὺ δέ μοι δοκεῖς τἀναντία τῆς φιλο- 
“ 5. σοφίας ἀπολελαυκέναι. (ῇς γοῦν οὕτως ὡς οὐδ᾽ ἂν εἷς 

δοῦλος ὑπὸ δεσπότῃ διαιτώμενος μείνειε" σῖτά τε σιτεῖ 
Ν Ν ’, Ν ΄ Ν , Ι] 7 3 

καὶ ποτὰ πίνεις τὰ φαυλότατα, καὶ ἱμάτιον ἠμφίεσαι οὐ 
“ , “ 

μόνον φαῦλον, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ θέρους τε καὶ χειμῶνος, 
5» , ’, ας ϑεν τ “ Νὴ Ἂν ΄ “ 
ἀνυπόδητός τε καὶ ἀχίτων διατελεῖς. καὶ μὴν χρήματα 8 

3 Ἕ ἃ. Ν , » ΄, Ν 
γε οὐ λαμβάνεις, ἃ καὶ κτωμένους εὐφραίνει καὶ κεκτη- 

΄ 5 ’ Ἂ Ν μὲ - Χο ΕῚ κω 

μένους ἐλευθεριώτερόν τε καὶ ἥδιον ποιεῖ ζῆν. εἰ οὖν 

ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἔργων οἱ διδάσκαλοι τοὺς μαθη- 
Ν τς “- ᾿᾿ 

τὰς μιμητὰς ἑαυτῶν ἀποδεικνύουσιν, οὕτω καὶ σὺ τοὺς 

συνόντας διαθήσεις, νόμιζε κακοδαιμονίας διδάσκαλος 
“ ᾽ν ς Ν “ Ξ -“ εἶναι. καὶ ὃ Σωκράτης πρὸς ταῦτα εἶπε, Δοκεῖς μοι, 4 

“μι 5 “ “ δο 
ὦ ᾿Αντιφῶν, ὑπειληφέναι με οὕτως ἀνιαρῶς ζῆν ὥστε 

“ Ν - “ “κ᾿ 
πέπεισμαι σὲ μᾶλλον ἀποθανεῖν ἃν ἑλέσθαι ἢ ζῆν ὥσπερ 
5 Ἁ Ἅ, μὴ ", ΩΝ ,ὔ Ν Ν 3 “Ὁ ἐγώ. ἴθι οὖν ἐπισκεψώμεθα τί χαλεπὸν ἤσθησαι τοὐμοῦ 

βίου. πότερον ὅτι τοῖς μὲν λαμβάνουσιν ἀργύριον ἀναγ- 5 
“-“ “ Ὁ κοαϊόν ἐστιν ἀπεργάζεσθαι τοῦτο ἐφ᾽ ᾧ ἂν μισθὸν λά- 

Ἁ ῇ βωσιν, ἐμοὶ δὲ μὴ λαμβάνοντι οὐκ ἀνάγκη διαλέγεσθαι 
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ὩΣ κα να , ἜΝ ΞΕ , ’ ΧΙ εἰ Ξῷ 
ᾧ ἂν μὴ βούλωμαι ; ἢ τὴν δίαιταν μου φαυ ζεις 
πὶ Ν ε ΜΡ ν ν᾿ 5 “ἃ χων προ δὲ τ Ν 
ἧττον μὲν ὑγιεινὰ ἐσθίοντος ἐμοῦ ἢ σοῦ, ἧττον δὲ ἰσχὺν 

ἣν τας 4 

παρέχοντα ; ἢ ὡς χαλεπώτερα πορίσασθαι τἀμὰ διαιτὴ- 
“ “ , Ἂ , 

ματα τῶν σῶν, διὰ τὸ σπανιώτερά τε καὶ πολυτελέστερα 
’ » εν 

εἶναι; ἢ ὡς ἡδίω σοι ἃ σὺ παρασκευάζει ὄντα ἢ 5 
φρο. [ 

ἐμοὶ ἃ ἐγώ; οὐκ οἶσθ᾽ ὅτι ὁ μὲν ἥδιστα ἐσθίων 
-“" Ζ "“ “ Ν 

ἥκιστα ὄψου δεῖται, ὁ δὲ ἥδιστα πίνων ἥκιστα τοῦ μὴ 

6 παρόντος ἐπιθυμεῖ ποτοῦ ; τά γε μὴν ἱμάτια οἷσθ᾽ ὅτι οἱ 
ἕ μεταβαλλόμενοι ψύχους καὶ θάλπους ἕνεκα μεταβάλλον- 

, “ Ν “ 
ται, καὶ ὑποδήματα ὑποδοῦνται, ὅπως μὴ διὰ τὰ λυποῦντα το 

τοὺς πόδας κωλύωνται πορεύεσθαι" ἤδη οὖν ποτὲ ἤσθου 
Ἅ “ ΄σ Ε Δ. 

ἐμὲ ἢ διὰ ψῦχος μᾶλλόν του ἔνδον μένοντα, ἢ διὰ θάλπος 
“ μὴ »“" μὴ μαχόμενόν τῳ περὶ σκιᾶς, ἢ διὰ τὸ ἀλγεῖν τοὺς πόδας οὐ 

1 βαδίζοντα ὅποι ἂν βούλωμαι ; οὐκ οἷσθ᾽ ὅτι οἱ φύσει 

ἀσθενέστατοι τῷ σώματι μελετήσαντες τῶν ἰσχυροτάτων 18 
, , 

ἀμελησάντων κρείττους τε γίγνονται πρὸς ἂἃ ἂν μελετή- 
Ν Ἐὰν Ἂ ἴὰς , ΣΝ δὲ Ν Ε ν “ σωσι, καὶ ῥᾷον αὐτὰ φέρουσιν ; ἐμὲ δὲ ἄρα οὐκ οἴει τῷ 

“ “ 
σώματι ἀεὶ τὰ συντυγχάνοντα μελετῶντα καρτερεῖν πάντα 
εἊν “ “ Ν. “ “ Ν Ν ’ὔ 

8 ῥᾷον φέρειν σοῦ μὴ μελετῶντος ; τοῦ δὲ μὴ δουλεύειν 
᾿ ᾽ ᾿ ΄ 

γαστρὶ μηδ᾽ ὕπνῳ καὶ λαγνείᾳ οἴει τι ἄλλο αἰτιώτερον 20 
Φ μ ἈΠ Ὁ Υ̓͂ “ ξςς}ὔ ᾽ ’ ᾿ 7 εἶναι ἢ τὸ ἕτερα ἔχειν τοῦτων ἡδίω, ἃ οὐ μόνον ἐν χρείᾳ 

᾽ 

ὄντα εὐφραίνει, ἀλλὰ καὶ ἐλπίδας παρέχοντα ὠφελήσειν 
5 Ν Ἂ “ Ἑ - “ ε Ν ’ ΌΝ 

ἀεί; καὶ μὴν τοῦτό γε οἶσθα, ὅτι οἵ μὲν οἰόμενοι μηδὲν 
μὴ , “-“ 

εὖ πράττειν οὐκ εὐφραίνονται, οἱ δὲ ἡγούμενοι καλῶς 
ἘΒΡΙ ὌΠ κ Α ᾿ Αι κ ) Ψ 

προχωρεῖν ἑαυτοῖς ἢ γεωργίαν ἢ ναυκληρίαν ἢ ἄλλ᾽ ὅ τι 25 
ΕΑ ᾿ ἂν τυγχάνωσιν ἐργαζόμενοι, ὡς εὖ πράττοντες εὐφραίνον- 

9 ται. οἴει οὖν ἀπὸ πάντων τούτων τοσαύτην ἡδονὴν εἶναι 
“ 5 Ν ὧν ἃ ’ ε “ , ,’ Ἀ 

ὅσην ἀπὸ τοῦ ἑαυτόν τε ἡγεῖσθαι βελτίω γίγνεσθαι καὶ 
’ὔ .} -“ “ “- 

φίλους ἀμείψους κτᾶσθαι ; ἐγὼ τοίνυν διατελῶ ταῦτα 
»] ἃ “- 

νομίζων. ἐὰν δὲ δὴ φίλους ἢ πόλιν ὠφελεῖν δέῃ, ποτέρῳ 3ο 

πλείων σχολὴ τούτων ἐπιμελεῖσθαι, τῷ ὡς ἐγὼ νῦν ἢ τῷ σχολὴ: μ γτῷ Υ ΤῊ 
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ιν ’ὔ , ’ὔ ἃς ; 

ς σὺ μακαρίζεις διαιτωμένῳ ; στρατεύοιτο δὲ πότερος 

ν ῥᾷον, ὃ μὴ δυνάμενος ἄνευ πολυτελοῦς διαίτης ζῆν ἢ βαθν; μη μ ΤῊ" (Ρν ἢ 

ᾧ τὸ παρὸν ἀρκοίη ; ἐκπολιορκηθείη δὲ πότερος ἂν θᾶτ- ἣ ρὸν ἀρκοίη ; ἐκπολιορκηθείη ρος 
 “ »“ Δ, -“ ΄ 

τον, ὁ τῶν χαλεπωτάτων εὑρεῖν δεόμενος, ἢ ὃ τοῖς ῥᾷάστοις 
Ὧ.9 “ 

ἐντυγχάνειν ἀρκούντως χρώμενος ; ἔοικας, ὦ ᾿Αντιφῶν, 
ν 5 ΄ » , Ν . , 5 τ τὴν εὐδαιμονίαν οἰομένῳ τρυφὴν καὶ πολυτέλειαν εἷναι 

- -“ Ν 3 

ἐγὼ δὲ νομίζω τὸ μὲν μηδενὸς δεῖσθαι θεῖον εἷναι, τὸ ὃ 
ε » , » Ὧ τῆν , ᾿ ἈΝ χ  . 
ὡς ἐλαχίστων ἐγγυτάτω τοῦ θείου, καὶ τὸ μὲν θεῖον 

9 “ “ 

κράτιστον, τὸ δ᾽ ἐγγυτάτω τοῦ θείου ἐγγυτάτω τοῦ κρα- 

τίστου. 

Α"άα σο μὰγ ,ορι 1ϊξ ἐδασλΖηρ ὀφζγισ τυογίλ γοΐλΖηρ Φοσαϊέδο 
Δὲ ας γ0 220716}) 707 11, 12 15 2γίξεα ὁγ δὴ σγαζεγιεῖ 
λδαγε75, τυ τέο 16 λας αι 1ε717,11χα] οἰζρλέ 271 Ζγηαγέζγιρ᾽ 27. 

Πάλιν δέ ποτε ὁ ̓ Αντιφῶν διαλεγόμενος τῷ Σωκράτει 
μων 5 »υ ’ 9 , “ ,7ὔ Ν ὔ 

εἶπεν, Σώκρατες, ἐγώ τοί σε δίκαιον μὲν νομίζω, 
Ν Ν 9. Ὁ Κα; τὰς - , δι ΕΙΣ “ σοφὸν δὲ οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν" δοκεῖς δέ μοι καὶ αὐτὸς τοῦτο 

“ “-“ , 

γιγνώσκειν" οὐδένα γοῦν τῆς συνουσίας ἀργύριον πράττει. 
΄, ΄ ΓΤ; μ Ἂ ϑι πο Δ ν Ἅ.- , 

καίτοι τό γε ἱμάτιον ἢ τὴν οἰκίαν ἢ ἄλλο τι ὧν κέκτησαι 
Ψ 5 ’ Μ Φ 9 ᾿, ας ὦ “ νομίζων ἀργυρίου ἄξιον εἶναι, οὐδενὶ ἂν μὴ ὅτι προῖκα 

δοίης, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἔλαττον τῆς ἀξίας λαβών. δῆλον δὴ ὅτι 
᾿] Ά, Ν ᾽ Ν Ν Φ ’ὔ “ Ἂν ’ὔ 

εἰ καὶ τὴν συνουσίαν ῴου τινὸς ἀξίαν εἶναι, καὶ ταύτης 
“Ἄ. 5 » “ρ 5 ΄, 5 ͵ ᾿. , ᾿ 

ἂν οὐκ ἔλαττον τῆς ἀξίας ἀργύριον ἐπράττου. δίκαιος 

μὲν οὖν ἂν εἴης, ὅτι οὐκ ἐξαπατᾷς ἐπὶ πλεονεξίᾳ, σοφὸς 
, 

δὲ οὐκ ἄν, μηδενός γε ἄξια ἐπιστάμενος. ὁ δὲ Σωκράτης 
“ Ἣν “- 8. το κε ᾽ Ν 

πρὸς ταῦτα εἶπεν, ἾΩ, ᾿Αντιφῶν, παρ᾽ ἡμῖν νομίζεται τὴν 
“ Ν Ν 7 δ Ψ ΝΣ Α ς Υ ᾿ - Ν ὥραν καὶ τὴν σοφίαν ὁμοίως μὲν καλόν, ὁμοίως δὲ αἰσχρὸν 

“". 9 “ διατίθεσθαι εἶναι. ἐγὼ δ᾽ οὖν καὶ αὐτός, ὦ ᾿Αντιφῶν, 
“ Ν Δ 5» ΓΙ ἴεν ἌΣ ΑΝ κεν “ 

ὥσπερ ἄλλος τις ἢ ἵππῳ ἀγαθῷ ἢ κυνὶ ἢ ὄρνιθι ἥδεται, 
κ« ΡΝ “ ΄ “-“ , 

οὕτω καὶ ἔτι μᾶλλον ἥδομαι φίλοις ἀγαθοῖς, καὶ ἐάν τι 
ΕῚ 

ἔχω ἀγαθόν, διδάσκω, καὶ ἄλλοις συνίστημι παρ᾽ ὧν ἂν 

10 
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{ “ 3 ,ὔ ΄ὔ ᾽ Ἂν ᾽ Ψ , ᾿ Ν 

ἡγῶμαι ὠφελήσεσθαί τι αὑτοὺς εἰς ἀρετὴν. καὶ τοὺς 
“ “ “ - , θησαυροὺς τῶν πάλαι σοφῶν ἀνδρῶν, οὗς ἐκεῖνοι κατέ- 

Ι “ Ν - λιπον ἐν βιβλίοις γράψαντες, ἀνελίττων κοινῇ σὺν τοῖς 
ὔ 7 Ν ἄξι τω, 5 ’ 5 ’ Ν 

φίλοις διέρχομαι, κἂν τι ὁρῶμεν ἀγαθόν, ἐκλεγόμεθα, καὶ 
΄ ἕξ μέγα νομίζομεν κέρδος, ἐὰν ἀλλήλοις ὠφέλιμοι γιγνώ- 

5 Ν Ν Ν “ 5 ’ὔ 5» ’ 5 , 

μεθα. ἐμοὶ μὲν δὴ ταῦτα ἀκούοντι ἐδόκει αὐτός τε μακά- 
“ Νν Ἂς Ψ ’ τῆν -} ΄ὔ Ν᾿ ριος εἶναι καὶ τοὺς ἀκούοντας ἐπὶ καλοκἀγαθίαν ἄγειν. 
Ν “ “ “- 

Καὶ πάλιν ποτὲ τοῦ ᾿Αντιφῶντος ἐρομένου αὐτὸν πῶς 
ΝΥ Ἂς «ε »“» Ν “ 4. μα Ν 2 ’ 
ἄλλους μὲν ἡγοῖτο πολιτικοὺς ποιεῖν, αὐτὸς δὲ οὐ πράττοι 

“ τον τὰ πολιτικά, εἴπερ ἐπίσταιτο᾽ ἸΠοτέρως δ᾽ ἄν, ἔφη, ὦ 
» “ ΄΄ 

Αντιφῶν, μᾶλλον τὰ πολιτικὰ πράττοιμι, εἰ μόνος αὐτὰ 
Ἷ Ἁ “ (, 

πράττοιμι ἢ εἰ ἐπιμελοίμην τοῦ ὡς πλείστους ἱκανοὺς 
3 

εἶναι πράττειν αὐτά; 

ΠΡ ΡΤ ΕΝ ὙΗ: 

͵Ἴ ὁεροβίθαῖ λὲς ῥηξίης αἰδο ὧν τυαγηιζγιρ ἔλεηε αραΐγοέ αἦΖ 
2γεϊεηαφα δ τς, τυλέελ 771 σηταῖζ »εαΐέεγς α76 εογιθ)ε ίΖΟζε, 
αγιαῖ 1721 σγεαΐ ὁ7165 α76 εἰα7γιρ6701έ5. 

, Ν 

᾿Επισκεψώμεθα δὲ εἰ καὶ ἀλαζονείας ἀποτρέπων τοὺς 
τίσι »“ εἰ 

συνόντας ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι προύτρεπεν᾽ ἀεὶ γὰρ ἔλεγεν 
ς 3 » , ἐς" 49ῳ.- .2 9 ,ὔ εν 3 φ Ν 

ὡς οὐκ εἴη καλλίων ὁδὸς ἐπ᾽ εὐδοξίαν ἢ δι’ ἧς ἄν τις 

ἀγαθὸς τοῦτο γένοιτο ὃ καὶ δοκεῖν βούλοιτο. ὅτι δ᾽ ἀληθῆ 
Ν 

ἔλεγεν ὧδ᾽ ἐδίδασκεν" ᾿Ενθυμώμεθα γάρ, ἔφη, εἴ τις μὴ 
δὰ 3 Χ Ε Ν - ΄ ᾽ Ἃ - ΑΘΕΤΟ , ὧν ἀγαθὸς αὐλητὴς δοκεῖν βούλοιτο, τί ἂν αὐτῷ ποιητέον 
» Ἐν ἃ ᾽ Ν » “ , ’ Ν Ὃ Ν, 

εἴη. ἀρ᾽ οὐ τὰ ἔξω τῆς τέχνης μιμητέον τοὺς ἀγαθοὺς 
3 , “ -» , 

αὐλητάς ; καὶ πρῶτον μὲν ὅτι ἐκεῖνοι σκευήν τε καλὴν 
’ ΡῈ] ’ Ν, ’ Ν ΄ 

κέκτηνται καὶ ἀκολούθους πολλοὺς περιάγονται, καὶ τούτῳ 

ταῦτα ποιητέον ἔπειτα ὅτι ἐκείνους πολλοὶ ἐπαινοῦσι, 
᾿ , Ν ο ’ “ 5 Ν Ν 

καὶ τούτῳ πολλοὺς ἐπαινέτας παρασκευαστέον. ἀλλὰ μὴν 

19) 
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“-“ Δ δ -“- 

ἔργον γε οὐδαμοῦ ληπτέον, ἢ εὐθὺς ἐλεγχθήσεται γελοῖος 
“, Ν 3 ’ »} Ν. ’ 5 Ν ΝΥ » 

ὧν καὶ οὐ μόνον αὐλητὴς κακός, ἀλλὰ καὶ ἄνθρωπος 

ἀλαζών. καίτοι πολλὰ μὲν δαπανῶν, μηδὲν δ᾽ ὠφελού- 

μενος, πρὸς δὲ τούτοις κακοδοξῶν, πῶς οὐκ ἐπιπόνως τε 
“ ε 3 Μ 

καὶ ἀλυσιτελῶς καὶ καταγελάστως βιώσεται; ὡς δ΄ αὕτως 8 σι 

, 

εἴ τις βούλοιτο στρατηγὸς ἀγαθὸς μὴ ὧν φαίνεσθαι. ἢ 

κυβερνήτης, ἐννοῶμεν τί ἂν αὐτῷ συμβαίνοι. ἂρ᾽ οὐκ ἄν ρνήτης, μ ἢ συμ . ἂρ ᾿ 
“ “, “ ΄“ , 

εἰ μὲν ἐπιθυμῶν τοῦ δοκεῖν ἱκανὸς εἶναι ταῦτα πράττειν 
Ν, » 7, ΄ ν ’ 95 Χ 7ὔ Υ͂ 

μὴ δύναιτο πείθειν, ταύτῃ εἴη λυπηρόν, εἰ δὲ πείσειεν, ἔτι 

το ἀθλιώτερον ; δῆλον γὰρ ὅτι κυβερνᾶν κατασταθεὶς ὁ μὴ 
ΕῪ “-“ , Ἃ Δ 

ἐπιστάμενος ἢ στρατηγεῖν, ἀπολέσειεν ἂν οὗς ἥκιστα 
Ψ Ν ΑΕΒ Ὶ Ε] “ μὰ Χ “- 3 , 

βούλοιτο, καὶ αὐτὸς αἰσχρῶς ἂν καὶ κακῶς ἀπαλλάξειεν. 

ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ πλούσιον καὶ τὸ ἀνδρεῖον καὶ τὸ 4 
- ’ 

ἰσχυρὸν μὴ ὄντα δοκεῖν ἀλυσιτελὲς ἀπέφαινε' προστάτ- 
Ν, » -“" Ν ΄ μ Ν ὡς Ν Ν. 

τ τεσθαι γὰρ αὐτοῖς ἔφη μείζω ἢ κατὰ δύναμιν. καὶ μὴ 
- “ “- “ ἈΝ ᾿ 
δυναμένους ταῦτα ποιεῖν δοκοῦντας ἱκανοὺς εἶναι, συγ- 

4 9 δὰ ᾿ »] “ ὃ᾽ ὍΔ, » Ν γνώμης οὐκ ἂν τυγχάνειν. ἀπατεῶνα δ᾽ ἐκάλει οὐ μικρὸν 5 
Ν 59. Μ 5 , μ “ “2 “ Ν 

μὲν οὐδ᾽ εἴ τις ἀργύριον ἢ σκεῦος παρά του πειθοῖ λαβὼν 
Ψ ’ὔ Ἂν Ν , “ Ν Ε Δ 

ἀποστεροίη, πολὺ δὲ μέγιστον ὅστις μηδενὸς ἄξιος ὧν 
5 , ’ ε «ες Ν Μ “ ; ε “ 

29 ἐξηπατήκοι πείθων ὡς ἱκανὸς εἴη τῆς πόλεως ἡγεῖσθαι. 
5 Ν Ν “ τι ψΨ' Ν ““ 5 , " ; 

ἐμοὶ μὲν οὖν ἐδόκει καὶ τοῦ ἀλαζονεύεσθαι ἀποτρέπειν 
ἧς ’ ’ 

τοὺς συνόντας τοιάδε διαλεγόμενος. 
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Ξ , 1. Ἐδόκει δέ μοι καὶ τοιαῦτα λέγων προτρέπειν τοὺς 

συνόντας ἀσκεῖν ἐγκράτειαν πρὸς ἐπιθυμίαν βρωτοῦ καὶ 
- κι , ". Ψ ΑΙ. κἷ κ , . 

ποτοῦ καὶ λαγνείας καὶ ὕπνου καὶ ῥίγους καὶ θάλπους καὶ 

πόνου. γνοὺς δέ τινα τῶν συνόντων ἀκολαστοτέρως 
ν ᾿ Ν κ ἀλρρ ν 5. 5 ῃ Ε ἔχοντα πρὸς τὰ τοιαῦτα, Εἶπέ μοι, ἔφη, ὦ ᾿Αρίστιππε, 5 

εἰ δέοι σε παιδεύειν παραλαβόντα δύο τῶν νέων, τὸν μέν, 
“ ε Ν Υ Μ ν 3. Γ᾿ » ἘΠΟῚ , ὅπως ἱκανὸς ἔσται ἄρχειν, τὸν δ᾽, ὅπως μηδ᾽ ἀντιποιήσεται 
5 “ “-“ Ἄ Ἔτι θ ’ ΄ “- ἀρχῆς, πῶς ἂν ἑκάτερον παιδεύοις ; βούλει σκοπῶμεν, 
9, ’ 5 Ν φ᾿ “ “ 5 Ν “ 7] ἀρξάμενοι ἀπὸ τῆς τροφῆς ὥσπερ ἀπὸ τῶν στοιχείων ; 

Δ ΓΡῚ ’ὔ Ν “ “ «ε Ν, »} Ν, 

καὶ ὁ ᾿Αρίστιππος ἔφη, Δοκεῖ γοῦν μοι ἣ τροφὴ ἀρχὴ το 
ἵ ν , ᾿ κα 

2 εἶναι" οὐδὲ γὰρ ζῴη γ᾽ ἄν τις, εἰ μὴ τρέφοιτο. Οὐκοῦν 

τὸ μὲν βούλεσθαι σίτου ἅπτεσθαι, ὅταν ὥρα ἥκῃ, ἀμφοτέ- 
ΕΣ , " Εϊ ἈΝ Ρ. Ν Ἂν κ᾿ 

ροις εἰκὸς παραγίγνεσθαι ; Εἰκὸς γάῤ, ἔφη. Τὸ οὖν προ- 
΄“ -“ ΄- μὸν -“ 

αἱρεῖσθαι τὸ κατεπεῖγον μᾶλλον πράττειν ἢ τῇ γαστρὶ 

χαρίζεσθαι, πότερον ἂν αὐτῶν ἐθίζοιμεν ; Τὸν εἰς τὸ 15 
Μ μι Ν γΨ' , "“ Ν. Ν, “ ’, 

ἄρχειν, ἔφη. νὴ Δία παιδευόμενον, ὅπως μὴ τὰ τῆς πόλεως 
Ν ,ὔ Ν Ν 5» 7 Ψ ’ » “ ΝΜ ἄπρακτα γίγνηται παρὰ τὴν ἐκείνου ἀρχήν. Οὐκοῦν, ἔφη, 

“-“ “ , 
καὶ ὅταν πιεῖν βούλωνται, τὸ δύνασθαι διψῶντα ἀνέχεσθαι 

φὰς 9 “Ὁ ’ Ν τῷ αὐτῷ προσθετέον ; ΠΠάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τὸ δὲ ὕπνου 
“ Ἢ “ 

ἐγκρατῆ εἶναι, ὥστε δύνασθαι καὶ ὀψὲ κοιμηθῆναι καὶ 20 
Ἂς, ἐκ “-“ “ , “ Ἄ πρῷ ἀναστῆναι καὶ ἀγρυπνῆσαι, εἴ τι δέοι, ποτέρῳ ἃν 

92 
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-“ ᾿ - “Ὁ “ 

προσθεῖμεν ; Καὶ τοῦτο, ἔφη, τῷ αὐτῷ, Τί δέ, ἔφη, τὸ 8 
» ’ὔ 5 “ Φ “ Ν ἈΝ “ ΄ὔ 

ἀφροδισίων ἐγκρατῆ εἶναι, ὥστε μὴ διὰ ταῦτα κωλύεσθαι 

πράττειν, εἴ τι δέοι; Καὶ τοῦτο, ἔφη, τῷ αὐτῷ. Τί δέ, 

τὸ μὴ φεύγειν τοὺς πόνους, ἀλλ᾽ ἐθελοντὴν ὑπομένειν, 

ποτέρῳ ἃ θεῖμεν; Καὶ τοῦτο, ἔφη, τῷ ἄρχειν παι- ποτέρῳ ἂν προσθεῖμεν; » ἔφη, τῷ ἄρχ 

δευομένῳ. Τί δέ, τὸ μαθεῖν εἴ τι ἐπιτήδειόν ἐστι μάθημα 

πρὸς τὸ κρατεῖν τῶν ἀντιπάλων, ποτέρῳ ἂν προσθεῖναι 

μᾶλλον πρέποι; Πολὺ νὴ Δί, ἔφη, τῷ ἄρχειν παιδευο- 
΄ ἀ ᾿, Ἀ “-“ » γὼ Ν » Ν “ ΄ 

μένῳ' καὶ γὰρ τῶν ἄλλων οὐδὲν ὄφελος ἄνευ τῶν τοιού- 

των μαθημάτων. Οὐκοῦν ὃ οὕτω πεπαιδευμένος ἧττον 4 
“ “- εν “-“ 

ἃν δοκεῖ σοι ὑπὸ τῶν ἀντιπάλων ἢ τὰ λοιπὰ ζῷα ἁλί- 
᾽ὔ Ν ΄ Ν μ᾿ Ἂς ΄ 

σκεσθαι; τούτων γὰρ δήπου τὰ μὲν γαστρὶ δελεαζόμενα, 
Ἁ ῇ Ν ἿΑ Ὁ“ ΡΝ Ἕ “ -“ καὶ μάλα ἔνια δυσωπούμενα, ὅμως τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ φαγεῖν 

ἀγόμενα πρὸς τὸ δέλεαρ ἁλίσκεται, τὰ δὲ ποτῷ ἐνεδρεύεται. 
“-“ Ν 

Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ἄλλα ὑπὸ λαγνείας, 
“ » ΓΉΨΕΝ - , κ᾿ κ᾿ ἊΝ , 

οἷον οἵ τε ὄρτυγες καὶ οἱ πέρδικες, πρὸς τὴν τῆς θηλείας 

φωνὴν τῇ ἐπιθυμίᾳ φερόμενοι καὶ ἐξιστάμενοι τοῦ τὰ τῇ μίᾳ φεροὸμ μ 
“ ’ 

δεινὰ ἀναλογίζεσθαι, τοῖς θηράτροις ἐμπίπτουσι; Συνέφη 5 

καὶ ταῦτα. Οὐκοῦν δοκεῖ σοι αἰσχρὸν εἶναι ἀνθρώπῳ 
3 Ν “ "» ᾿} ! “ ᾿ 2 ταὐτὰ πάσχειν τοῖς ἀφρονεστάτοις τῶν θηρίων ; "Εμοιγε 

δοκεῖ, ἔφη. Τὸ δὲ εἶναι μὲν τὰς ἀναγκαιοτάτας πλείστας 8 
-“ πράξεις τοῖς ἀνθρώποις ἐν ὑπαίθρῳ, οἷον τάς τε πολε- 

Ν Ν Ν Ν νΝ “ Ν "ὰ Ν 5 ᾿ 

μικὰς καὶ τὰς γεωργικὰς καὶ τῶν ἄλλων οὗ τὰς ἐλαχίστας, 

τοὺς δὲ πολλοὺς ἀγυμνάστως ἔχειν πρός τε ψύχη καὶ 

θάλπη, οὐ δοκεῖ σοι πολλὴ ἀμέλεια εἶναι; Συνέφη καὶ 
“-“ 3 “-“ -" Ν Ϊ, 5 “- 

τοῦτο. Οὐκοῦν δοκεῖ σοι τὸν μέλλοντα ἄρχειν ἀσκεῖν ἡ 

δεῖν καὶ ταῦτα εὐπετῶς φέρειν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 

Οὐκοῦν εἰ τοὺς ἐγκρατεῖς τούτων ἁπάντων εἰς τοὺς ἀρ- 

χικοὺς τάττομεν, τοὺς ἀδυνάτους ταῦτα ποιεῖν εἰς τοὺς 
“1 ’ ἮΙ ', ’ ΗΝ μηδ᾽ ἀντιποιησομένους τοῦ ἄρχειν τάξομεν ; Συνέφη καὶ 

τοῦτο. 
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“41γἱείζῥῥιης λοτυενοῦ ουαάσς {δε αγριεηεογεξ ὧν 27 07102712716᾽ 
Ζλοδο ἐο ὅδ γοοίς τοῖο τυοτείαί τυΐδὰ ἐο ἀεί ἂς γπαρΖείγαέξες. 

Τί οὖν; ἐπειδὴ καὶ τούτων ἑκατέρου τοῦ φύλου τὴν 

τάξιν οἶσθα, ἤδη ποτ᾽ ἐπεσκέψω εἰς ποτέραν τῶν τάξεων 
, Ἀ ᾽ μὰ , Υ 2 Υ̓ ε τούτων σαυτὸν δικαίως ἂν τάττοις ; "Ἐγωγ᾽, ἔφη ὁ 

᾿Αρίστιππος, καὶ οὐδαμῶς γε τάττω ἐμαυτὸν εἰς τὴν τῶν 
ΒΕ, “ , Ν Ν ΄“ 
ἄρχειν βουλομένων τάξιν. καὶ γὰρ πάνυ μοι δοκεῖ 
Ν ἊΝ ᾽ὔ “Φ Ν , ΝΥ »“ “ 

ἄφρονος ἀνθρώπου εἶναι, τὸ μεγάλου ἔργου ὄντος τοῦ 

ἑαυτῷ τὰ δέοντ τ ἢ ἀρκεῖ ῦτο, ἀλλὰ ὅ α παρασκευάζειν μὴ ἀρκεῖν τοῦτο, ἀλλὰ 
᾽ ε 

προσαναθέσθαι τὸ καὶ τοῖς ἄλλοις πολίταις ὧν δέονται 

πορίζειν' καὶ ἑαυτῷ μὲν πολλὰ ὧν βούλεται ἐλλείπειν, 
““ Ν ’ -“ ΝΧΝ ν “ « ’ 

τῆς δὲ πόλεως προεστῶτα, ἐὰν μὴ πάντα ὅσα ἡ πόλις 

βούλεται καταπράττῃ, τούτου δίκην ὑπέχειν, τοῦτο πῶς 
᾽ Ν “ ’ Φ 7 » Ν 5 “ ς ’, 

οὐ πολλὴ ἀφροσύνη ἐστί; καὶ γὰρ ἀξιοῦσιν αἱ πόλεις 

τοῖς ἄρχουσιν ὥσπερ ἐγὼ τοῖς οἰκέταις χρῆσθαι. ἐγώ 
Ν δ “ ΕΥ̓ , 5 ᾿ Ν Ν 'ς ᾧ ΄ 

τε γὰρ ἀξιῷ τοὺς θεράποντας ἐμοὶ μὲν ἄφθονα τὰ ἐπιτή- 
Ν 

δεια παρασκευάζειν, αὐτοὺς δὲ μηδενὸς τούτων ἅπτεσθαι, 

αἵ τε πόλεις οἴονται χρῆναι τοὺς ἄρχοντας ἑαυταῖς μὲν 
« "“" τ Ν 7ὔ ᾽ Ν Ν , ,΄ 

ὡς πλεῖστα ἀγαθὰ πορίζειν, αὐτοὺς δὲ πάντων τούτων 
μι ,, δι Ἂν Φ Ν Ν ᾽, Ν Ἷ 
ἀπέχεσθαι. ἐγὼ οὖν τοὺς μὲν βουλομένους πολλὰ πραγ- 

» έν ’ὔ Ἀ Ν ’ “ “᾿. 

ματα ἔχειν αὐτούς τε καὶ ἄλλοις παρέχειν οὕτως ἂν 
, 

παιδεύσας εἰς τοὺς ἀρχικοὺς καταστήσαιμι' ἐμαυτόν γε 
“ ͵ 

έντοι τάττω εἰς τοὺς βουλομένους ἧ ῥᾷστά τε καὶ μ μ ἤ ρ ͵  

ἥδιστα βιοτεύειν. 

Βηΐ ϑοιγαΐες σλοτυς 71αξ σεἶῆελ {ρα  όγεόγιες ἐο οἵλδγς Ζ5 

γοΐ ογῖν «ἰαγιρόγοιες, ὁιεέ Ζγσοῖνες 216 ρος 97 α λξσλεγ 
“οο. 

Καὶ ὁ Σωκράτης ἔφη, Βούλει οὖν καὶ τοῦτο σκεψώ- 
’ [ω “ Βὴ δ 4 ἐγ," , 

μεθα, πότεροι ἥδιον ζῶσιν, οἱ ἄρχοντες ἢ οἱ ἀρχόμενοι; 
Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Πρῶτον μὲν τοίνυν τῶν ἐθνῶν 
» ε .- » ΝΝ “Σ ΄ὕ “ ν᾿ " 
ὧν ἡμεῖς ἴσμεν ἐν μὲν τῇ ᾿Ασίᾳ Πέρσαι μὲν ἄρχουσιν, 

σι 

20 

ι᾽᾽ σι 



σι 

1ο 

20 

20 

38 ΜΕΜΟΜΚΑΔΙΖΙΑ, τι. ἴ. το--τϑ, 
« 

ἄρχονται δὲ Σύροι καὶ Φρύγες καὶ Λυδοί: ἐν δὲ 

τῇ Εὐρώπῃ Σκύθαι μὲν ἄρχουσι, Μαιῶται δὲ ἄρχον- 
Ἢ Ρ] Ν “ ΄ Τ᾽ ’ Ν Υ̓ ἣ 

ται ἐν δὲ τῇ Λιβύῃ Καρχηδόνιοι μὲν ἄρχουσι, Λίβυες 
ἝΝ 3 »' “κι “ἡ 

δὲ ἄρχονται. τούτων οὖν ποτέρους ἥδιον οἴει ζῆν; ἢ 
“ «ς ,ὔ ΄-΄“3μ. " 

τῶν ᾿Ελλήνων, ἐν οἷς καὶ αὐτὸς εἶ, πότεροί σοι δοκοῦσιν 

ἥδιον, οἱ κρατοῦντες ἢ οἱ κρατούμενοι, ζῆν; ᾿Αλλ᾽ ἐγώ 

τοι, ἔφη ὁ ᾿Αρίστιππος, οὐδὲ εἰς τὴν δουλείαν ἐμαυτὸν 
“ τὶ ᾽ ᾿ 7, ,ὔ - , ΄ ἐς ) ὰ τάττω, ἀλλ᾽ εἶναί τίς μοι δοκεῖ μέση τούτων ὁδός, ἣν 

πειρῶμαι βαδίζειν, οὔτε δι ἀρχῆς οὔτε διὰ δουλείας, 

ἀλλὰ δι’ ἐλευθερίας, ἥπερ μάλιστα πρὸς εὐδαιμονίαν 
» 

ἄγει. ᾿Αλλ᾽ εἰ μέν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὥσπερ οὔτε δι᾽ 
" -“ Μ ΡΝ ρὸ » ς [Φ “ ΄ “ Ν 
ἀρχῆς οὔτε διὰ δουλείας ἣ ὁδὸς αὕτη φέρει, οὕτω μηδὲ 
Ἄν ς ὙΜΡῚ , » " " τὸν ον ΡῚ δ: ΄ 
δι’ ἀνθρώπων, ἴσως ἄν τι λέγοις" εἰ μέντοι ἐν ἀνθρώποις 
“᾿ , Ν " ͵ ΝΜ Ν ον 

ὧν μήτε ἄρχειν ἀξιώσεις μήτε ἄρχεσθαι μηδὲ τοὺς 

ἄρχοντας ἑκὼν θεραπεύσεις, οἶμαί σε ὁρᾶν ὡς ἐπίστανται 
« 7 Ν “ Ἀ “Ὁ Δ  ΦΘΟ “ 

οἱ κρείττονες τοὺς ἥττονας καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ κλάοντας 

11 

12 

καθίσαντες δούλοις χρῆσθαι. ἢ λανθάνουσί σε οἱ ἄλλων 18 
-“ “ σπειράντων καὶ φυτευσάντων τόν τε σῖτον τέμνοντες 

“ “ “ 

καὶ δενδροκοποῦντες καὶ πάντα τρόπον πολιορκοῦντες 
᾿ς »“ Ν Ἂν [2 ΄ [ἡ ΡΝ 7 τοὺς ἥττονας καὶ μὴ θέλοντας θεραπεύειν, ἕως ἂν πεί- 

σωσιν ἑλέσθαι δουλεύειν ἀντὶ τοῦ πολεμεῖν τοῖς κρείτ- 
Α  ο “᾿ [Ὁ] -“ Ν ᾿ Ν 3) τὰν 

τοσι; καὶ ἰδίᾳ αὖ οἱ ἀνδρεῖοι καὶ δυνατοὶ τοὺς ἀνάνδρους 
Ν 5 “ 5 Φ ᾽ “ : ’ 

καὶ ἀδυνάτους οὐκ οἶσθ᾽ ὅτι καταδουλωσάμενοι καρ- 
“-“ Ἂν ΄“ ᾿ 

ποῦνται; ᾿Αλλ᾽ ἐγώ τοι, ἔφη, ἵνα μὴ πάσχω ταῦτα, οὐδ 

εἰς πολιτείαν ἐμαυτὸν κατακλείω, ἀλλὰ ξένος πανταχοῦ 

εἰμί. καὶ ὁ Σωκράτης ἔφη, Τοῦτο μέντοι ἤδη λέγεις 14 
κ᾿ Ν "Α 

δεινὸν πάλαισμα. τοὺς γὰρ ξένους, ἐξ οὗ ὅ τε Σίνις 
- ε ὔ ᾿Ἶ ΄ Ψ» 9 ,ὔ ᾿] Ἂ Ν καὶ ὁ Σκείρων καὶ ὁ ἸἹΤροκρούστης ἀπέθανον, οὐδεὶς ἔτι 

54 “-“ ς Ν “ « Ν ’ὔ 5 -“ ,ὔ 

ἀδικεῖ. ἀλλὰ νῦν οἱ μὲν πολιτευόμενοι ἐν ταῖς πατρίσι 
΄“ φ ,ὔ ΑΥ καὶ νόμους τίθενται, ἵνα μὴ ἀδικῶνται, καὶ φίλους πρὸς 

“ “ ᾽ὔ ἢ, 

τοῖς ἀναγκαίοις καλουμένοις ἄλλους κτῶνται βοηθούς, καὶ 



16 

16 

17 
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- , ρ', ΄- 

ταῖς πόλεσιν ἐρύματα περιβάλλονται, καὶ ὅπλα κτῶνται 
ὯΠ, 5 - ἄς τ ὦ κ ν Η , " 

οἷς ἀμυνοῦνται τοὺς ἀδικοῦντας, καὶ πρὸς τούτοις ἄλλους 
, “-“ ἔξωθεν συμμάχους κατασκευάζονται" καὶ οἱ μὲν ταῦτα 

᾿ “ ᾿] “ Ν Ν 5καΝ Ν 

πάντα κεκτημένοι ὅμως ἀδικοῦνται' σὺ δὲ οὐδὲν μὲν 
’ὔ ", 3 ᾿ς "» « ΄" Ν - ΣΧ “ τούτων ἔχων, ἐν δὲ ταῖς ὁδοῖς, ἔνθα πλεῖστοι ἀδικοῦνται, 

Ν Ἷ ’ " ς ,ὔ ᾿] Ἁ, ; 5 , 

πολὺν χρόνον διατρίβων, εἰς ὁποίαν δ᾽ ἂν πόλιν ἀφίκῃ, 
“ “ , “- 

τῶν πολιτῶν πάντων ἥττων ὦν, καὶ τοιοῦτος οἵοις 
-“ .λ 

μάλιστα ἐπιτίθενται οἱ βουλόμενοι ἀδικεῖν, ὅμως διὰ τὸ 
, ΚῚ 5 ΕΥ Μ 5" “ "5" ’ « ’ 

ξένος εἶναι οὐκ ἂν οἴει ἀδικηθῆναι; ἢ διότι αἱ πόλεις 
’ σοι κηρύττουσιν ἀσφάλειαν καὶ προσιόντι καὶ ἀπιόντι, 

- εν “ “ 

θαρρεῖς ; ἢ διότι καὶ δοῦλος ἂν οἴει τοιοῦτος εἶναι οἷος 

μηδενὶ δεσπότῃ λυσιτελεῖν ; τίς γὰρ ἂν ἐθέλοι ἄνθρωπον 

ἐν οἰκίᾳ ἔχειν ἵν μὲ δὲν ἐθέλ τῇ δὲ πολυ- ν οἰκίᾳ ἔχειν πονεῖν μὲν μηδὲν ἐθέλοντα, τῇ δὲ πολυ 

τελεστάτῃ διαίτῃ χαίροντα; σκεψώμεθα δὲ καὶ τοῦτο { ἢ χαιρ ; μ και ᾽ 
“ » ’ “-“ 

πῶς οἱ δεσπόται τοῖς τοιούτοις οἰκέταις χρῶνται. ἄρα 

οὐ τὴν μὲν λαγνείαν αὐτῶν τῷ λιμῷ σωφρονίζουσι; ἣν μ γ ὃ λιμᾷ ρονίζουσι; 
,, “ κλέπτειν δὲ κωλύουσιν ἀποκλείοντες ὅθεν ἄν τι λαβεῖν 

ἢ; τοῦ δὲ δραπετεύειν δεσμοῖς ἀπείργουσι; τὴν ἀργίαν ἢ; τοῦ δὲ ὃραπε ν δεσμοῖς ἀπείργουσι; τὴν ἀργίαν 
δὲ λ - ἐξ ιζ Ε Δ Ν “ "»“" “ ὅπ τ 

ἐ πληγαῖς ἐξαναγκάζουσιν; ἢ σὺ πῶς ποιεῖς, ὅταν τῶ; 
᾿] “- Ἂς “-“ » , ἣν" υ 

οἰκετῶν τινὰ τοιοῦτον ὄντα καταμανθάνῃς ; Κολάζω, 

ἔφη, πᾶσι κακοῖς, ἕως ἂν δουλεύειν ἀναγκάσω. ἀλλὰ 
Ὃ ΄ ε ᾽ Ν Ν , γάρ, ὦ Σώκρατες, οἱ εἰς τὴν βασιλικὴν τέχνην παι- 

ἃ “- 
δευόμενοι, ἣν δοκεῖς μοι σὺ νομίζειν εὐδαιμονίαν εἷναι, 

’ “ “ 5 . Ι : ’ ΜΝ τί διαφέρουσι τῶν ἐξ ἀνάγκης κακοπαθούντων, εἴ γε 
’ὔ πεινήσουσι καὶ διψήσουσι καὶ ῥιγώσουσι καὶ ἀγρυπνή- 

Ν ᾧ , Ἷ ΤΩ “Ὡς Ν σουσι καὶ τἄλλα πάντα μοχθήσουσὶν ἑκόντες ; ἐγὼ μὲν 
τΝ ᾿] “53.9.7 “ , Ν 5.5 ἐς , « ’ 4 

γὰρ οὐκ οἷδ᾽ ὅ τι διαφέρει τὸ αὐτὸ δέρμα ἑκόντα ἢ 
“ μὴ “- “ “ 

ἄκοντα μαστιγοῦσθαι ἢ ὅλως τὸ αὐτὸ σῶμα πᾶσι τοῖς 
΄ ὅν. Ἢ ὯΔ, ν - Ν 4 

τοιούτοις ἑκόντα ἢ ἄκοντα πολιορκεῖσθαι, ἄλλο γε ἢ 

ἀφροσύνη πρόσεστι τῷ θέλοντι τὰ λυπηρὰ ὑπομένειν ροσύνη πρ : τηρὰ ὑπομένειν. 
3 . ο 18 Τί δέ, ὦ ᾿Αρίστιππε, ὃ Σωκράτης ἔφη, οὐ δοκεῖ σοι τῶν 

"“ 
ωι 
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40 ΜΕΜΟΡΑΔΙΖΙΑ͂, 11. 1. 18--24. 

’ ’ ᾿, « Δ ““ 4 ’, φΦ ε Ν 

τοιούτων διαφέρειν τὰ ἑκούσια τῶν ἀκουσίων, ἡ ὁ μὲν 

ἑκὼν πεινῶν φάγοι ἂν ὁπότε βούλοιτο, καὶ ὁ ἑκὼν διψῶν 
, . - ε ,ὕ Δ κι ἃ ΓΎΡΗ. ΓῚ , 

πίοι, καὶ τἄλλα ὡσαύτως, τῷ δ᾽ ἐξ ἀνάγκης ταῦτα πά- 
» Ὗ ε ’ ’ ὦ Ν σχοντι οὐκ ἔξεστιν ὁπόταν βούληται παύεσθαι; ἔπειτα 

ὁ μὲν ἑκουσίως ταλαιπωρῶν ἐπ᾽ ἀγαθῇ ἐλπίδι πονῶν 

εὐφραίνεται, οἷον οἱ τὰ θηρία θηρῶντες ἐλπίδι τοῦ 19 

λήψεσθαι ἡδέως μοχθοῦσι. καὶ τὰ μὲν τοιαῦτα ἄθλα τῶν 

πόνων μικροῦ τινος ἄξιά ἐστι τοὺς δὲ πονοῦντας ἵνα 

φίλους ἀγαθοὺς κτήσωνται, ἢ ὅπως ἐχθροὺς χειρώσονται, 

ἢ ἵνα δυνατοὶ γενόμενοι καὶ τοῖς σώμασι καὶ ταῖς 

ψυχαῖς καὶ τὸν ἑαυτῶν οἶκον καλῶς οἰκῶσι καὶ τοὺς 

φίλους εὖ ποιῶσι καὶ τὴν πατρίδα εὐεργετῶσι, πῶς οὐκ 

οἴεσθαι χρὴ τούτους καὶ πονεῖν ἡδέως εἰς τὰ τοιαῦτα 

καὶ ζῆν εὐφραινομένους, ἀγαμένους μὲν ἑαυτούς, ἐπαι- 

νουμένους δὲ καὶ ζηλουμένους ὑπὸ τῶν ἄλλων ; 

ΖἼϊς ϑοεγαΐες ἐἠμδέγαζος ,γοηι ἐλ Ροοίς, αγιαῖ )γογι ἐλε ἐα7α 

οἤ έλε ἐλοΐεο 97 ἢ γειείθ5. 

Ἔ ς Υ᾽ ΝΝ ε ,ὔ Ὅς “ δ. τι δὲ αἱ μὲν ῥᾳδιουργίαι καὶ ἐκ τοῦ παραχρῆμα 
« Ν Μ ’ ᾿} 7 « ᾿] »] “ ἡδοναὶ οὔτε σώματι εὐεξίαν ἱκαναί εἰσιν ἐνεργάζεσθαι, 
“ «ε 7 ν ΄-ὦ 1 ’ Ψ ’ ὥς φασιν οἱ γυμνασταί, οὔτε ψυχῇ ἐπιστήμην ἀξιό- 

λογον οὐδεμίαν ἐμποιοῦσιν, αἱ δὲ διὰ καρτερίας ἐπιμέ- 

λειαι τῶν καλῶν τε κἀγαθῶν ἔργων ἐξικνεῖσθαι ποιοῦ- 
,ὔ Ν 

σιν, ὥς φασιν οἱ ἀγαθοὶ ἄνδρες. λέγει δέ που καὶ 

Ἡσίοδος, 
᾿ Τὴν μὲν γὰρ κακότητα καὶ ἰλαδὸν ἔστιν ἑλέσθαι 

ῥηιδίως" λείη μὲν ὁδός, μάλα δ᾽ ἐγγύθι ναίει. 
“ 3 5 εν, δ “ ν ’ Ν 

τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν 
"Δ 5 ᾿ Ν Ἂν 5 5 ΕΝ 
ἀθάνατοι" μακρὸς δὲ καὶ ὄρθιος οἶμος ἐς αὑτὴν 

καὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον" ἐπὴν δ᾽ εἰς ἄκρον ἵκηαι, 
Ν , “ 

ῥηιδίη δὴ ἔπειτα πέλει, χαλεπή περ ἐοῦσα. 

20. 
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μαρτυρεῖ δὲ καὶ ᾿Επίχαρμος ἐν τῷδε" 
Τῶν πόνων πωλοῦσιν ἡμῖν πάντα τἀγάθ᾽ οἱ θεοί. 
8.» Μ Ν ’ὔ ’ καὶ ἐν ἄλλῳ δὲ [τόπῳ] φησίν, 
Φ ῇ - 
Ὦ πονηρέ, μὴ τὰ μαλακὰ μῶσο, μὴ τὰ σκλήρ᾽ ἔχης. 

᾿ ΄, Ἂς ε Ἀ .} “ “ “ 21 καὶ Πρόδικος δὲ ὁ σοφὸς ἐν τῷ συγγράμματι τῷ περὶ 

22 

28 

ε “ μή 

Ηρακλέους, ὅπερ δὴ καὶ πλείστοις ἐπιδείκνυται, ὡσαύ- 
 ὙΡῸι » κ“ » ΄, »« "7 , 

τως περὶ τῆς ἀρετῆς ἀποφαίνεται, ὧδέ πως λέγων, ὅσα 
2 Ν 7, Ἁ Ν «ς ’ 

ἐγὼ μέμνημαι. φησὶ γὰρ Ἡρακλέα, ἐπεὶ ἐκ παίδων εἰς 
. ε »ο“ Ὸ ᾽ 

ἥβην ὡρμᾶτο, ἐν ἧ οἱ νέοι ἤδη αὐτοκράτορες γιγνόμενοι 

δηλοῦσιν εἴτε τὴν δι᾿ ἀρετῆς ὁδὸν τρέψονται ἐπὶ τὸν 

βίον εἴτε τὴν διὰ κακίας, ἐξελθόντα εἰς ἡσυχίαν καθῆ- 

σθαι, ἀποροῦντα ποτέραν τῶν ὁδῶν τράπηται" καὶ φανῆ- 

ναι αὐτῷ δύο γυναῖκας προσιέναι μεγάλας, τὴν μὲν ἑτέ- 
ΕῚ “ ΕῚ “- ᾿, Ἑ , ΄ ’ 

ραν εὐπρεπῆ τε ἰδεῖν καὶ ἐλευθέριον φύσει, κεκοσμημένην 
ΝΥ Ν “ ’ ας Ν » » “-“ Ν Ν 

τὸ μὲν χρῶμα καθαρότητι, τὰ δὲ ὄμματα αἰδοῖ, τὸ δὲ 
“-“ ᾽ὕὔ “» - Ν “ Ν » Ξ. 

σχῆμα σωφροσύνῃ, ἐσθῆτι δὲ λευκῇ, τὴν δ᾽ ἑτέραν 

τεθραμμένην μὲν εἰς πολυσαρκίαν τε καὶ ἁπαλότητα, 
’ Ν Ν Ν “ “ , 

κεκαλλωπισμένην δὲ τὸ μὲν χρῶμα ὥστε λευκοτέραν τε 
Ἁ ΕῚ ’ “ » -“" ’ὔ Ν Ν 

καὶ ἐρυθροτέραν τοῦ ὄντος δοκεῖν φαίνεσθαι, τὸ δὲ 
“-“ “ “ 5 ,ὔ Φ᾿ 4 . Ν Ν 

σχῆμα ὥστε δοκεῖν ὀρθοτέραν τῆς φύσεως εἷναι, τὰ δὲ 
Μ ΒΕ τ ’ 5 “ δι.» φς ἃ , 
ὄμματα ἔχειν ἀναπεπταμένα, ἐσθῆτα δὲ ἐξ ἧς ἂν μάλιστα 

ἡ ὥρα διαλάμποι' κατασκοπεῖσθαι δὲ θαμὰ ἑαυτήν, ἐπι- 

σκοπεῖν δὲ καὶ εἴ τις ἄλλος αὐτὴν θεᾶται, πολλάκις δὲ 
" : Ν ε “ Ν 2 ), ε δ ας ἂν 

καὶ εἰς τὴν ἑαυτῆς σκιὰν ἀποβλέπειν. ὡς δ᾽ ἐγένοντο 
΄ -“,οκοε 7 Ν Ν ’ ε “ 

πλησιαΐτερον τοῦ Ἡρακλέους, τὴν μὲν πρόσθεν ῥηθεῖσαν 

ἰέναι τὸν αὐτὸν τρόπον, τὴν δ᾽ ἑτέραν φθάσαι βουλομένην 
“ “ “ "-“" « “ ῷῳφ ε 

προσδραμεῖν τῷ Ἡρακλεῖ καὶ εἰπεῖν, Ορῶ σε, ὦ Ἣρά- 
3 “ 7] ξεοχ . ἌΝ Ν 7 ’ 9... 

κλεις, ἀποροῦντα ποίαν ὁδὸν ἐπὶ τὸν βίον τράπῃ. ἐὰν 

οὖν ἐμὲ φίλην ποιησάμενος, τὴν ἡδίστην τε καὶ ῥάστην ὁδὸν μ ῆ ἤσαμ, » ΤΡ ἢ ) μαστῃ 

ἄξω σε, καὶ τῶν μὲν τερπνῶν οὐδενὸς ἄγευστος ἔσει, 
“ Ν “ “-“ 34 τῶν δὲ χαλεπῶν ἄπειρος διαβιώσει. πρῶτον μὲν γὰρ 
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»“ , οὐ πολέμων οὐδὲ πραγμάτων φροντιεῖς, ἀλλὰ σκοπού- 
Ἃ “Ὁ μὰ 

μενος διοίσει τί ἂν κεχαρισμένον ἢ σιτίον ἢ ποτὸν εὕροις, 
“Ὁ ᾿ Ἅ “Ὁ ’, 

ἣ τί ἃν ἰδὼν ἢ ἀκούσας τερφθείης, ἢ τίνων ἂν ὀσφραινό- 
ΕΣ “- δι 

μενος ἢ ἁπτόμενος ἡσθείης, καὶ πῶς ἂν μαλακώτατα κα- 
“- ᾿ θεύδοις, καὶ πῶς ἂν ἀπονώτατα τούτων πάντων τυγχάνοις. 

ἐὰν δέ ποτε γένηταί τις ὑποψία σπάνεως ἀφ᾽ ὧν ἔσται 
“ Ε γι, 7 ἘΠ ΕΠ ΕἸ ΞΔ Ν “ Ν 

ταῦτα, οὐ φόβος μὴ σε ἀγάγω ἐπὶ τὸ πονοῦντα καὶ 
“-“ “ ,ὔ ΩΝ “ -“ “ νκ ταλαιπωροῦντα τῷ σώματι καὶ τῇ ψυχῇ ταῦτα πορίζε- 

Ἂς , 

σθαι, ἀλλ᾽ οἷς ἂν οἱ ἄλλοι ἐργάζωνται, τούτοις σὺ χρήσει, 
»ς Χ " ΄ “ Ἃ Ν Ὃ “Ὁ οὐδενὸς ἀπεχόμενος ὅθεν ἂν δυνατὸν ἡ τι κερδᾶναι. παν- 

“-“ - Ν ΄“ 

ταχόθεν γὰρ ὠφελεῖσθαι τοῖς ἐμοὶ συνοῦσιν ἐξουσίαν 
τος Ἷ δι κε “ 5 ΄ “ 9 , ἐγὼ παρέχω. καὶ ὁ Ἡρακλῆς ἀκούσας ταῦτα, ᾿ γύναι, 

, ἔφη, ὄνομα δέ σοι τί ἐστιν ; ἡ δέ, Οἱ μὲν ἐμοὶ φίλοι, 
“ “ “ 

ἔφη, καλοῦσί με Εὐδαιμονίαν, οἱ δὲ μισοῦντές με ὑπο- 

25 

28 

ε 7 
κοριζόμενοι ὀνομάζουσι Κακίαν." καὶ ἐν τούτῳ ἣ ἑτέρα 21 

γυνὴ προσελθοῦσα εἶπε, Καὶ ἐγὼ ἥκω πρὸς σέ, ὦ Ἣρά- 

κλεις, εἰδυῖα τοὺς γεννήσαντάς σε καὶ τὴν φύσιν τὴν 
Ν 5 “ ᾽ “- ΕῚ Φ 9 7 Ἂς 

σὴν ἐν τῇ παιδείᾳ καταμαθοῦσα, ἐξ ὧν ἐλπίζω, εἰ τὴν 
Ν 35 τ Ἂς ἔἐςφν “ ’ ᾽ ΝΥ “ “ Ν 

πρὸς ἐμὲ ὁδὸν τράποιο, σφόδρ᾽ ἄν σε τῶν καλῶν καὶ 
- : Ν ᾿ ΄ δ. 9. τὐλον ἊΝ Ν σεμνῶν ἀγαθὸν ἐργάτην γενέσθαι, καὶ ἐμὲ ἔτι πολὺ 

᾽ -“ “ 

ἐντιμοτέραν καὶ ἐπ᾽ ἀγαθοῖς διαπρεπεστέραν φανῆναι. 
» 5 ,ὔ 7 ε “ ᾿) Ψ φΦ «ς 

οὐκ ἐξαπατήσω δέ σε προοιμίοις ἡδονῆς, ἀλλ᾽ ἧπερ οἱ 
Ἁ Ν “ 

θεοὶ διέθεσαν τὰ ὄντα διηγήσομαι μετ’ ἀληθείας. τῶν 
Ν .“ 5 “ Ης “ 9. Ν ΕΑ , -" 

γὰρ ὄντων ἀγαθῶν καὶ καλῶν οὐδὲν ἄνευ πόνου καὶ 

ἐπιμελείας οἱ θεοὶ διδόασιν ἀνθρώποις, ἀλλ᾽ εἴτε τοὺς 

θεοὺς ἵλεως εἶναί σοι βούλει, θεραπευτέον τοὺς θεούς, 

εἴτε ὑπὸ φίλων ἐθέλεις ἀγαπᾶσϑαι, τοὺς φίλους εὐεργε- 

τητέον, εἴτε ὑπό τινος πόλεως ἐπιθυμεῖς τιμᾶσθαι, τὴν 
“- , “ 

πόλιν ὠφελητέον, εἴτε ὑπὸ τῆς Ἑλλάδος πάσης ἀξιοῖς 
ΕῚ “-“ 2 “ 

ἐπ᾿ ἀρετῇ θαυμάζεσθαι, τὴν Ἑλλάδα πειρατέον εὖ ποιεῖν, 
Μ “ ΄ Ν 5 ’ὔ ἐκ Ν Γοἢ 

εἴτε γῆν βούλει σοι καρποὺς ἀφθόνους φέρειν, τὴν γῆν 

28 
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θεραπευτέον, εἴτε ἀπὸ βοσκημάτων οἴει δεῖν πλουτί- 

ἔσσθαι, τῶν βοσκημάτων ἐπιμελητέον, εἴτε διὰ πολέμου 

ὁρμᾷς αὔξεσθαι καὶ βούλει δύνασθαι τούς τε φίλους 

ἐλευθεροῦν καὶ τοὺς ἐχθροὺς χειροῦσθαι, τὰς πολεμικὰς 

τέχνας αὐτάς τε παρὰ τῶν ἐπισταμένων μαθητέον καὶ 5 

ὅπως αὐταῖς δεῖ χρῆσθαι ἀσκητέον᾽ εἰ δὲ καὶ τῷ σώματι 

βούλει δυνατὸς εἶναι, τῇ γνώμῃ ὑπηρετεῖν ἐθιστέον τὸ 

29 σῶμα καὶ γυμναστέον σὺν πόνοις καὶ ἱδρῶτι. καὶ ἡἧ 

Κακία ὑπολαβοῦσα εἶπεν, ὥς φησι 1ΤΠρόδικος, ᾿Εννοεῖς, 
: ἾΒΝ" “ ε Ν Ν Ν ἐφ λ ἘΞ. Ν ᾽ ὦ Ἡράκλεις, ὡς χαλεπὴν καὶ μακραν οδὸν ἐπὶ τὰς εὖὺ- τὸ 

΄σ ΄ὔ ς Ἑ “ -“" Φειδὰ δ ον δ 
φροσύνας ἣ γυνὴ σοι αὕτη διηγεῖται ; ἐγὼ δὲ ῥᾳδίαν καὶ 

δ Κ,Ω Ὰ Ν 

80 βραχεῖαν ὁδὸν ἐπὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἄξω σε. καὶ ἡ ᾿Αρετὴ 
9 “ Δ τ᾿ 

εἶπεν, Ὦ, τλῆμον, τί δὲ σὺ ἀγαθὸν ἔχεις ἢ τί ἡδὺ οἶσθα 
Ν θ᾽ .“ , 5» ’ »" ϑ5ῳλ Ν 

μηδὲν τούτων ἕνεκα πράττειν ἐθέλουσα ; ἥτις οὐδὲ τὴν 
“ ε ,ὔ .] ,ὔ :. , . Ν Ν " “ “ἢ 

τῶν ἡδέων ἐπιθυμίαν ἀναμένεις, ἀλλὰ πρὶν ἐπιθυμῆσαι 15 

πάντων ἐμπίμπλασαι, πρὶν μὲν πεινῆν ἐσθίουσα, πρὶν 
Ν “ ΓΝ ὁ 

δὲ διψῆν πίνουσα, ἵνα μὲν ἡδέως φάγῃς, ὀψοποιίας 
’ Ἂς ε , ’ὔ Μ ΄ 

μηχανωμένη, ἵνα δὲ ἡδέως πίῃς, οἴνους τε πολυτελεῖς 
, “ - 

παρασκευάζει καὶ τοῦ θέρους χιόνα περιθέουσα (ζητεῖς, 
; ε ,ὔ Ν 

ἵνα δὲ καθυπνώσῃς ἡδέως, οὐ μόνον τὰς στρωμνὰς μαλα- 20 
, 5 » 

κάς, ἀλλὰ καὶ τὰς κλίνας καὶ τὰ ὑπόβαθρα ταῖς κλίψαις 

παρασκευάζει" οὐ γὰρ διὰ τὸ πονεῖν, ἀλλὰ διὰ τὸ μηδὲν 
Ν Ὁ“ σι “ ». “-“ “ Ν - ἂ 

ἔχειν ὅ τι ποιῇς ὕπνου ἐπιθυμεῖς. οὕτω γὰρ παιδεύεις 
Ν “ 7ὔ “ Ν ν « ,ὔ " ᾿] 

τοὺς σεαυτῆς φίλους, τῆς μὲν νυκτὸς ὑβρίζουσα, τῆς ὃ 
31 ς “2 ι ἢ Ψ (ζ ὰθ Ξ δὲ τὰ ἡμέρας τὸ χρησιμώτατον κατακοιμίζουσα. ἀθάνατος δὲ 25 

μὴ 4 -“ Ν 5 ’ φ΄ κ᾿ πὸ τα ,ς " “ 
οὖσα ἐκ θεῶν μὲν ἀπέρριψαι, ὑπὸ δὲ ἀνθρώπων ἀγαθῶν 
2 Υ̓́ “κὰν ες 5 ΄ 5 , ἀτιμάζει: τοῦ δὲ πάντων ἡδίστου ἀκούσματος, ἐπαίνου 

σεαυτῆς, ἀνήκοος εἶ, καὶ τοῦ πάντων ἡδίστου θεάματος 
"542 Ξ γὼ ΧΝ ν᾿ ΄ὕ δὰ νον Η , 
ἀθέατος" οὐδὲν γὰρ πώποτε σεαυτῆς ἔργον καλὸν τεθέα- 

’ὔ ᾽ ’ὔ ΄ ’ὔ Φι 

σαι. τίς δ᾽ ἄν σοι λεγούσῃ τι πιστεύσειε ; τίς ὃ ἂν 39 
4 ᾿, εν “-“ “-“ “-“» 

δεομένῃ τινὸς ἐπαρκέσειεν ; ἢ τίς ἂν εὖ φρονῶν τοῦ σοῦ 
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’ ; - 
θιάσου τολμήσειεν εἶναι ; οἷ νέοι μὲν ὄντες τοῖς σώμασιν 
" ’ 9 4 Ν ’ »" -» 

ἀδύνατοί εἶσι, πρεσβύτεροι δὲ γενόμενοι ταῖς ψυχαῖς 
5 ’ - ’ Ν Ν Ν ’ ’ ἀνόητοι, ἀπόνως μὲν λιπαροὶ διὰ νεότητος τρεφόμενοι, 

ἐπιπόνως δὲ αὐχμηροὶ διὰ γήρως περῶντες, τοῖς μὲν 

πεπραγμένοις αἰσχυνόμενοι, τοῖς δὲ πραττομένοις βαρυ- 

νόμενοι, τὰ μὲν ἡδέα ἐν τῇ νεότητι διαδραμόντες, τὰ δὲ : ᾿ : 
ἈΝ 5» Ν “ 5 ’ 8. «Ἂς Ν , Ν 

χαλεπὰ εἰς τὸ γῆρας ἀποθέμενοι. ἐγὼ δὲ σύνειμι μὲν 

θεοῖς, σύνειμι δὲ ἀνθρώποις τοῖς ἀγαθοῖς" ἔργον δὲ καλὸν 

οὔτε θεῖον οὔτ᾽ ἀνθρώπειον χωρὶς ἐμοῦ γίγνεται. τιμῶ- 
Ν ! , Ν Ν “ Ν ὦ ’ μαι δὲ μάλιστα πάντων καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώ- 

ποις οἷς προσήκει, ἀγαπητὴ μὲν συνεργὸς τεχνίταις, 
Ν Ν ν ’ 5 Ν. Ν 

πιστὴ δὲ φύλαξ οἴκων δεσπόταις, εὐμενὴς δὲ παραστάτις 

οἰκέταις, ἀγαθὴ δὲ συλλήπτρια τῶν ἐν εἰρήνη πόνων γ ἀγανη Ἴπτρ ρηΡῃ ᾽ 
, Ν “ 5» ’ , ΝΥ Ψ) ἐς Ν 

βεβαία δὲ τῶν ἐν πολέμῳ σύμμαχος ἔργων, ἀρίστη δὲ 
᾽ ’ Ν Ν “ Ν 5 -“ 7ὔ ε -“ 

φιλίας κοινωνός. ἔστι δὲ τοῖς μὲν ἐμοῖς φίλοις ἠδεῖα 
“ ’ 

μὲν καὶ ἀπράγμων σίτων καὶ ποτῶν ἀπόλαυσις" ἀνέχονται 
Ν “ Ἁ ν} Ω » κ “ ᾽ 5 -“ , γὰρ ἕως ἂν ἐπιθυμήσωσιν αὐτῶν. ὕπνος δ᾽ αὐτοῖς πάρ- 

«7 μον -» : Ψ Ν 4 5 7 Ἐν ἐν 
ἐστιν ἡδίων ἢ τοῖς ἀμόχθοις, καὶ οὔτε ἀπολείποντες αὐτὸν 
Ν » Ν »ὉὍἬ “- Ν ’ “ 

ἄχθονται, οὔτε διὰ τοῦτον μεθιᾶσι τὰ δέοντα πράττειν. 

καὶ οἱ μὲν νέοι τοῖς τῶν πρεσβυτέρων ἐπαίνοις χαίρουσιν, 
ε Ν 7 .“ “ ,ὔ »" » “ Ν οἱ δὲ γεραίτεροι ταῖς τῶν νέων τιμαῖς ἀγάλλονται, καὶ 

“ “ ’ 

ἡδέως μὲν τῶν παλαιῶν πράξεων μέμνηνται, εὖ δὲ τὰς 
’ »“ , ᾿] 5» Ν ΓΦ Ν -“ 

παρούσας ἥδονται πράττοντες, δι᾿ ἐμὲ φίλοι μὲν θεοῖς 
3 ὄντες, ἀγαπητοὶ δὲ φίλοις, τίμιοι δὲ πατρίσιν. ὅταν ὃ 

’ὔ »-“ 

ἔλθῃ τὸ πεπρωμένον τέλος, οὐ μετὰ λήθης ἄτιμοι κεῖνται, 

ἀλλὰ μετὰ μνήμης τὸν ἀεὶ χρόνον ὑμνούμενοι θάλλουσι. 

τοιαῦτά σοι, ὦ παῖ τοκέων ἀγαθῶν Ἡράκλεις, ἔξεστι 
͵ Ν. 5 ΄ ΄-“ 

διαπονησαμένῳ τὴν μακαριστοτάτην εὐδαιμονίαν κεκτῆ- 
ΕΥ εἰς. “ «ς 

σθαι. οὕτω πως διώκει Πρόδικος τὴν ὑπ᾽ ᾿Αρετῆς Ἣρα- 
, ’ » 

30 κλέους παίδευσιν" ἐκόσμησε μέντοι τὰς γνώμας ἔτι μεγα- 
4 “ ν ᾿ “5 

λειοτέροις ῥήμασιν ἢ ἐγὼ νῦν. σοὶ δ᾽ οὖν ἄξιον, ὦ 
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᾿ ᾽7ὔ 4 3 ’ “»- 7 Ν “ Αρίστιππε, τούτων ἐνθυμουμένῳ πειρᾶσθαί τι καὶ τῶν 
εἰς τὸν μέλλοντα χρόνον τοῦ βίου φροντίζειν. 

ΘΗ ΤΡΟΝ. 1]. 

71 α εογυεγεαΐίογι αὐ] 1 σογῖι 7, αγιῤγοεσίος, τὐῖο ἐς αὐ τ α72α7166 
«οί ἀξ γιοΐλε7, «οογαΐες Ξοϊγιές οἱ ἐλε ευϊὶς ογ γι γαΐΖ- 
Ζιεαῖο, αγιαἴ Ζλε 2 εοιείϊαγ εἰαΐηις τυλίο α γιοΐλεγζ᾽ 5 ἀξσυοΐζογε 
αϑιαἴ εα7γ6 ρῖσε 167 τέῤογε 167. εὐΖάγεϑι. 

κι ’ , , ἈΝ ; 

Αἰσθόμενος δέ ποτε Λαμπροκλέα τὸν πρεσβύτατον 
εν 2 “-“ ᾿Ὶ Ν , Ι] , 

υἱὸν αὐτοῦ πρὸς τὴν μητέρα χαλεπαίνοντα, Εἶπέ μοι, 
Υ Ἂν “ Φ “ 5 ῇ ᾿ ΄, 
ἔφη, ὦ παῖ, οἶσθὰ τινας ἀνθρώπους ἀχαρίστους καλου- 

΄ Ν ’ ΄ 
μένους ; Καὶ μάλα, ἔφη ὃ νεανίσκος. Καταμεμάθηκας 

Ν “-“ “-“ “-“ 

οὖν τοὺς τί ποιοῦντας τοὔνομα τοῦτ᾽ ἀποκαλοῦσιν ; 
ΓἜ 3 Ε Α Ν Ν Φ ΄ “, , 

γωγ, ἔφη" τοὺς γὰρ εὖ παθόντας, ὅταν δυνάμε- 
, 5 “ Ν. 5 “ 5 ΄ “-“ 

νοι χάριν ἀποδοῦναι μὴ ἀποδῶσιν, ἀχαρίστους καλοῦ- 

σιν. Οὐκοῦν δοκοῦσί σοι ἐν τοῖς ἀδίκοις καταλογίζεσθαι 

8 τοὺς ἀχαρίστους ; "Ἔμοιγε, ἔφη. Ἤδη δέ ποτ᾽ ἐσκέψω 

εἰ ἄρα, ὥσπερ τὸ ἀνδραποδίζεσθαι τοὺς μὲν φίλους 

ἄδικον εἶναι δοκεῖ, τοὺς δὲ πολεμίους δίκαιον, οὕτω καὶ 
5 “-“ Ὰ Ν Ν Ν 7 Ν , »] Ν Ν 

τὸ ἀχαριστεῖν πρὸς μὲν τοὺς φίλους ἄδικόν ἐστι, πρὸς δὲ 

τοὺς πολεμίους δίκαιον ; Καὶ μάλα, ἔφη καὶ δοκεῖ μοι, 

ὑφ᾽ οὗ ἄν τις εὖ παθὼν εἴτε φίλου εἴτε πολεμίου μὴ 
΄-΄ ’ κ 

8 πειρᾶται χάριν ἀποδιδόναι, ἄδικος εἶναι. Οὐκοῦν, εἴ γ᾽ 
“ Υ̓ “ » [4 - ΝΜ » “ ε 5 οὕτως ἔχει τοῦτο, εἰλικρινής τις ἂν εἴη ἀδικία ἡ ἀχαρισ- 

τια; συνωμολόγει. Οὐκοῦν ὅσῳ ἄν τις μείζω ἀγαθὰ 
Ν ν .} φιὰ ’ “5 ’ ΩΝ Μ 

παθὼν μὴ ἀποδιδῷ χάριν, τοσούτῳ ἀδικώτερος ἂν εἴη ; 
,ὔ ᾿ “- συνέφη καὶ τοῦτο. Τίνας οὖν, ἔφη, ὑπὸ τίνων εὕροιμεν 

ΡΣ ’ "“" ΓΝ ἂν μείζω εὐηργετημένους ἢ παῖδας ὑπὸ γονέων ; οὖς οἱ 

γονεῖς ἐκ μὲν οὐκ ὄντων ἐποίησαν εἶναι, τοσαῦτα δὲ καλὰ 
» “ων ν ’, 5 “ »“" “ «ε Ν 

ἰδεῖν καὶ τοσούτων ἀγαθῶν μετασχεῖν ὅσα οἱ θεοὶ παρ- 

σι 
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, » ἣν ΄ ᾳ. ΧἘΝ ᾿ς ᾿" “ 4... ὃν “ Α έχουσι τοῖς ἀνθρώποις" ἃ δὴ καὶ οὕτως ἡμῖν δοκεῖ παντὸς 
“ 5 “ “ κ “ : ἘΞ αν Ἷ “ ἄξια εἶναι, ὥστε πάντες τὸ καταλιπεῖν αὐτὰ πάντων μά- 

“ , λιστα φεύγομεν καὶ αἷ πόλεις ἐπὶ τοῖς μεγίστοις ἀδική- 4 
’, “ , ε ΕῚ ᾿ς 

μασι ζημίαν θάνατον πεποιήκασιν, ὡς οὐκ ἂν μείζονος 

κακοῦ φόβῳ τὴν ἀδικίαν παύσαντ καὶ ὃ μέν γε ἀνὴ κακοῦ φόβῳ τὴν ἃ ν παύσαντες. ὶ ὁ μέν γε ἀνὴρ 5 
“ , Ι τοῖς μέλλουσιν ἔσεσθαι παισὶ προπαρασκευάζει πάντα. 

ἜΤ, ἧς Υ , Ε -»" Ν Ν» Ν “ 
ὅσα ἂν οἴηται συνοίσειν αὐτοῖς πρὸς τὸν βίον, καὶ ταῦτα 
ς Ἄ ᾽ - 5 ε Ἂν, Ν Ν ρ ’ 

ὡς ἂν δύνηται πλεῖστα ἢ δὲ γυνὴ σὺν πολλῷ πόνῳ 
΄“ Ἀ “ "Ἔ “ 

τεκοῦσα τρέφει τε καὶ ἐπιμελεῖται, οὔτε προπεπονθυῖα 
5. Ν 5 ’ Μ “- Ν ,, δοδι ΕΝ : ἢ 

οὐδὲν ἀγαθόν, οὔτε γιγνῶσκον τὸ βρέφος ὑφ ὅτου εὑ 
δὼ Ν 7ὔ , “ - 5 3 

πάσχει, οὐδὲ σημαίνειν δυνάμενον ὅτου δεῖται, ἀλλ 
, 

αὐτὴ στοχαζομένη τά τε συμφέροντα καὶ τὰ κεχαρισμένα 
-“ “-“ ς , 

πειρᾶται ἐκπληροῦν, καὶ τρέφει πολὺν χρόνον καὶ ἡμέρας 
Ἀ “ -“ 

καὶ νυκτὸς ὑπομένουσα πονεῖν, οὐκ εἰδυῖα τίνα τούτων 
, , “-“ 

χάριν ἀπολήψεται. καὶ οὐκ ἀρκεῖ θρέψαι μόνον, ἀλλὰ 
ΔΎ) Ν ’, [ » ἊΨ « “" Ζ 

καὶ ἐπειδὰν δόξωσιν ἱκανοὶ εἶναι οἱ παῖδες μανθάνειν τι, 
ὰ Ν ΕΣ ᾽ Δ΄ «ε -“ 5 Ν ΥνΛ Ν ,ὔ 

ἃ μὲν ἂν αὐτοὶ ἔχωσιν οἱ γονεῖς ἀγαθὰ πρὸς τὸν βίον 
ΓΝ, ᾽ 

διδάσκουσιν, ἃ δ᾽ ἂν οἴωνται ἄλλον ἱκανώτερον εἶναι 
, ’ Ν “ “ 

διδάξαι, πέμπουσι πρὸς τοῦτον δαπανῶντες, καὶ ἐπιμε- 
“ “ “ “" 

λοῦνται πάντα ποιοῦντες ὅπως οἱ παῖδες αὐτοῖς γένωνται 
[4 Ν 

ὡς δυνατὸν βέλτιστοι. 

11εγ δέίζεγηιοος 97) σφέθεΐ ἦς γο 27.007 97 τεγιζΖγαζν γεοἸἤγι : αγιαῖ 
771 α͵ι'ῷΚνν ἐα5ὲ ῥαΐζοηιεθ αγιεἶ φογισοσσῖο7ι 476. 71:6 :65547} 7,2 αἷξ 

γε αΐζογις 97 1276, αγιεἴ σε ῤεοζαζέν Τοτυαγάς 2αγε7ιές. 

Πρὸς ταῦτα ὁ νεανίσκος εἶπεν, ᾿Αλλά τοι εἰ καὶ 

πάντα ταῦτα πεποίηκε καὶ ἄλλα τούτων πολλαπλάσια, 

οὐδεὶς ἂν δύναιτο αὐτῆς ἀνάσχέσθαι τὴν χαλεπότητα. 

καὶ ὃ Σωκράτης, Πότερα δέ, ἔφη, οἴει θηρίου ἀγριό- 
τητα δυσφορωτέραν εἶναι ἢ μητρός ; ̓Εγὼ μὲν οἶμαι, 

ἔφη, μητρὸς τῆς γε τοιαύτης. Ἤδη πώποτε οὖν ἢ 

δακοῦσα κακόν τί σοι ἔδωκεν ἢ λακτίσασα, οἷα ὑπὸ 



8 θηρίων ἤδη πολλοὶ ἔπαθον ; ᾿Αλλὰ νὴ Δί, ἔφη, λέγει ἃ 
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ἃ 

κ “ “ “- 
οὐκ ἄν τις ἐπὶ τῷ βίῳ παντὶ βούλοιτο ἀκοῦσαι. Σὺ δὲ 

’ "κα ς , Μ ᾽ὔ , ἈΝ ῃΨ “φεὶ πόσα, ἔφη ὁ Σωκράτης, οἴει ταύτῃ δυσάνεκτα καὶ τῇ φωνῇ 
“ Ν ’ 

καὶ τοῖς ἔργοις ἐκ παιδίου δυσκολαίνων καὶ ἡμέρας καὶ 
Ν , "“" ’ Ν “ ’ 

νυκτὸς πράγματα παρασχεῖν, πόσα δὲ λυπῆσαι κάμνων ; 

᾿Αλλ᾽ οὐδεπώποτε αὐτήν, ἔφη, οὔτ᾽ εἶπα οὔτ᾽ ἐποίησα 
ἫΝ ᾽ τς ᾿ ἣν. ᾽ 

οὐδὲν ἐφ᾽ ᾧ ἠσχύνθη. Τί δ᾽ ; οἴει, ἔφη, χαλεπώτερον 
Φ ΄ὔ τ ᾿ κ “ “ Δ “ ε “-“ " 

εἶναί σοι ἀκούειν ὧν αὕτη λέγει ἢ τοῖς ὑποκριταῖς, ὅταν 

ἐν ταῖς τραγῳδίαις ἀλλήλους τὰ ἔσχατα λέγωσιν ; ᾿Αλλ᾽, 
. ὦ ΕῚ Ν Ε] » ΄- , Μ Ν “4Δ ἢ 
οἶμαι, ἐπειδὴ οὐκ οἴονται τῶν λεγόντων οὔτε τὸν ἐλέγ- 

10 

11 

12 

5. ἢ { 4 » ᾿ : “ . χοντα ἐλέγχειν ἵνα ζημιώσῃ, οὔτε τὸν ἀπειλοῦντα ἀπει- 
λεῖν ἵνα κακόν τι ποιήσῃ, ῥᾳδίως φέρουσι. Σὺ δ᾽ εὖ 

ΕΣ Ψ.. “ , ς , " ’, 5. Ν Ν εἰδὼς ὅτι ἃ λέγει σοι ἣ μήτηρ οὐ μόνον οὐδὲν κακὸν 
᾿ “ 

σι 

ΙοΟ 

“ ,ὔ Ἁ Ν Η 
νοοῦσα λέγει, ἀλλὰ καὶ βουλομένη σοι ἀγαθὰ εἶναι ὅσα 

5 Ν Ν μι 

οὐδενὶ ἄλλῳ, χαλεπαίνεις ; ἢ νομίζεις κακόνουν τὴν 
, Φ Ε] -“ Ν “ ,ὔ 3 “ μητέρα σοι εἷναι ; Οὐ δῆτα, ἔφη, τοῦτό γε οὐκ οἶμαι. 

Ν ε , ᾽ -“ Ε Ν Ὰ ») ’ καὶ ὁ Σωκράτης, Οὐκοῦν, ἔφη, σὺ ταύτην, εὔνουν τέ σοι 
Φ Ν 3 , « “ ᾽ὔ 2 

οὖσαν καὶ ἐπιμελομένην ὡς μάλιστα δύναται κάμνοντος 

ὅπως ὑγιανῇς τε καὶ ὅπως τῶν ἐπιτηδείων μηδενὸς ἐν- 

δεὴς ἔσει, καὶ πρὸς τούτοις πολλὰ τοῖς θεοῖς εὐχομένην 
πα ἀμ οὐ τῷ, ἐς “ κε κ, ᾿ δ - ἀγαθὰ ὑπὲρ σοῦ καὶ εὐχὰς ἀποδιδοῦσαν, χαλεπὴν εἶναι 

΄ Ἂν Ν “- » ’, Ν ’, , φής ; ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰ τοιαύτην μὴ δύνασαι φέρειν 
’ , μητέρα, τἀγαθά σε οὐ δύνασθαι φέρειν. εἰπὲ δέ μοι, 

Ν ’ ΝΜ ἣς Μ» “ ’ “ἡ 

ἔφη, πότερον ἄλλον τινὰ οἴει δεῖν θεραπεύειν ; ἢ παρε- 
γι, Ν .} ’ὔ “ .᾿ ’ Ν 

σκεύασαι μηδενὶ ἀνθρώπων πειρᾶσθαι ἀρέσκειν μηδὲ 
, “ν ’ " Ν δ᾿... ἢ, Ν 

πείθεσθαι μήτε στρατηγῷ μήτε ἄλλῳ ἄρχοντι ; Ναὶ μὰ 
Ὁ: ΝΜ “ “- 

Δί ἔγωγε, ἔφη. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ τῷ γεί- 
, Ν 5 ,' [ὦ Ν “ τὶ ’ὔ » τονι βούλει σὺ ἀρέσκειν, ἵνα σοι καὶ πῦρ ἐναύη, ὅταν 

ε 

,ὔ κ “ , 

τούτου δέῃ, καὶ ἀγαθοῦ τέ σοι γίγνηται συλλήπτωρ κἄν 
’ , ᾽ “«ἁΨ΄.-« 5 ,’ “ 

τι σφαλλόμενος τύχῃς, εὐνοϊκῶς ἐγγύθεν βοηθῇ σοι 
» 7 , μ μὴ Ἔγωγε, ἔφη. Τί δέ; συνοδοιπόρον ἢ σύμπλουν, ἢ ε 

ἢ 
» 

ι 

15 
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Ν 5 ᾿, 5. Ν "᾿ ,ὔ 7 Ἃ 
τῳ ἄλλῳ ἐντυγχάνοις, οὐδὲν ἄν σοι διαφέροι φίλον ἢ 

Ν Ἁ “-“ 

ἐχθρὸν γενέσθαι, ἢ καὶ τῆς παρὰ τούτων εὐνοίας οἴει 

δεῖν ἐπιμελεῖσθαι ; "ἔγωγε, ἔφη. Εἶτα τούτων μὲν 18 

ἐπιμελεῖσθαι παρεσκεύασαι, τὴν δὲ μητέρα τὴν πάντων 
, “ 2 ΜΝ -“ ,ὔ Ε “ ε 

5 μάλιστὰ σε φιλοῦσαν οὐκ οἴει δεῖν θεραπεύειν ; οὐκ οἷσθ 
“ ΝΕ ’ Ν Ν »} Ἃ 3 Ὁ 5 ». 

ὅτι καὶ ἢ πόλις ἄλλης μὲν ἀχαριστίας οὐδεμιᾶς ἐπιμελεῖ- 
9. Ν - Ἂς “ Ἂς μὴ ΄ 

ται οὐδὲ δικάζει, ἀλλὰ περιορᾷ τοὺς εὖ πεπονθότας 

χάριν οὐκ ἀποδιδόντας, ἐὰν δέ τις γονέας μὴ θεραπεύῃ, 
“ ’ὔ Ψ Ἅ)ὦ ᾿ 5 ᾿᾿ 4“ 

τοῦτῳ δίκην τε ἐπιτίθησι καὶ ἀποδοκιμάζουσα οὐκ ἐᾷ 
Ν “ «ε Μ Ἃ Ν ς Ν 5 [ο ’, το ἄρχειν τοῦτον, ὡς οὔτε ἃν τὰ ἱερὰ εὐσεβῶς θυόμενα 

ὑπὲρ τῆς πόλεως, τούτου θύοντος, οὔτε ἄλλο καλῶς καὶ 

δικαίως οὐδὲν ἂν τούτου πράξαντος ; καὶ νὴ Δία ἐάν. 
“ ’ ᾿ ἣν “ Ν. “" 

τις τῶν γονέων τελευτησάντων τοὺς τάφους μὴ κοσμῇ, 
Ἀ [9] “5 , «ες ; 5 “ “-“ " ’ὔ καὶ τοῦτο ἐξετάζει ἡ πόλις ἐν ταῖς τῶν ἀρχόντων δοκι- 

7 Ν ᾿᾿ κᾺ Ὥς “- Ν Ν Ν 
ι5 μασίαις. σὺ οὖν, ὦ παῖ, ἐὰν σωφρονῇς, τοὺς μὲν θεοὺς 14 

παραιτήσει συγγνώμονάς σοι εἶναι, εἴ τι παρημέληκας 

τῆς μητρός, μή σε καὶ οὗτοι νομίσαντες ἀχάριστον εἶναι 
οὐκ ἐθελήσωσιν εὖ ποιεῖν, τοὺς δὲ ἀνθρώπους φυλάξει, 

“ “ “ “ μή σε αἰσθόμενοι τῶν γονέων ἀμελοῦντα πάντες ἀτιμά- 
ῳ 5 3 ὔ ’ὔ Ψ ἐρὺ » " ε 29 σωσιν, εἶτα ἐν ἐρημίᾳ φίλων ἀναφανῇς. εἰ γάρ σε ὗπο- 

ἣν Ὁ λάβοιεν πρὸς τοὺς γονέας ἀχάριστον εἶναι, οὐδεὶς ἂν 
’ὔ μὴ Ψ,; , 3 , 

νομίσειεν εὖ σε ποιήσας χάριν ἀπολήψεσθαι. 

ΟἸΑΡΤΕΙΝ 

791 ἤζξ6 »7α712167. «5.9.7 αΐέ5 ογασαφψοιζς ἔο γεκσο7εῖ ἔσο ὄγοζἧέ7ζς, 

ὧν πρρίγιο ἐλς αἰμεέγ αι] 214 ψαΐμε οὐ α γογρζουιρ Ζδηε67, 
ἐοῤεείαδέν ὀεέτυσεγ. ὀγοΐλεγς τοἦο οτέσλξ 9 ὧδ 59 »εζείϊεαζν 
λεοίῤ,εί. 

Χαιρεφῶντα δέ ποτε καὶ Χαιρεκράτην, ἀδελφὼ μὲν 1 

ὄντε ἀλλήλοιν, ἑαυτῷ δὲ γνωρίμω, αἰσθόμενος διαφερο- 

25 μένω, ἰδὼν τὸν Χαιρεκράτην, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Χαιρέ- 
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» ΄ ἈΝ ΄-“ 

κρατες, οὐ δήπου καὶ σὺ εἶ τῶν τοιούτων ἀνθρώπων οἱ 
,ὔ ’ ΄“ 

χρησιμώτερον νομίζουσι χρήματα ἢ ἀδελφόν ; καὶ ταῦτα 
“ ὯΝ ΄“ Ν ΄“ 

τῶν μὲν ἀφρόνων ὄντων, τοῦ δὲ φρονίμου, καὶ τῶν μὲν 
,ὕ Ζ “ “ 

βοηθείας δεομένων, τοῦ δὲ βοηθεῖν δυναμένου, καὶ πρὸς 
, “ “ Γ᾿ τούτοις τῶν μὲν πλειόνων ὑπαρχόντων, τοῦ δὲ ἑνός. 

8 θαυμαστὸν δὲ καὶ τοῦτο, εἴ τις τοὺς μὲν ἀδελφοὺς ζ(η- 
Ἂ: ε “- “ 5 Ἁ Ν “ 5 “ ͵ὕ Ν. 

μίαν ἡγεῖται, ὅτι οὐ καὶ τὰ τῶν ἀδελφῶν κέκτηται, τοὺς 
ἢ, - ΄-“ 

δὲ πολίτας οὐχ ἡγεῖται ζημίαν, ὅτι οὐ καὶ τὰ τῶν πολι- 
“ ἣν. 5 9 “ Ας » 

τῶν ἔχει: ἀλλ᾽ ἐνταῦθα μὲν δύνανται λογίζεσθαι, ὅτι 

κρεῖττον σὺν πολλοῖς οἰκοῦντα ἀσφαλῶς τἀρκοῦντα ἔχειν, 
Δ “ “-“ 

ἢ μόνον διαιτώμενον τὰ τῶν πολιτῶν ἐπικινδύνως πάντα 
-“ “» ΟΥ̓ Ν “ 5 “ αἱ »] ἈΝ “-“ “5 “ 

κεκτῆσθαι, ἐπὶ δὲ τῶν ἀδελφῶν τὸ αὐτὸ τοῦτο ἀγνοοῦσι. 
, “ ᾿ 

8 καὶ οἰκέτας μὲν οἱ δυνάμενοι ὠνοῦνται, ἵνα᾽ συνεργοὺς 
"» κ , “- ε “- , 
ἔχωσι, καὶ φίλους κτῶνται, ὡς βοηθῶν δεόμενοι, τῶν 

᾽ “" “ . “-“ 

δ᾽ ἀδελφῶν ἀμελοῦσιν, ὥσπερ ἐκ πολιτῶν μὲν γιγνο- 
“ ,ὔ Ἁ 

4 μένους φίλους, ἐξ ἀδελφῶν δὲ οὐ γιγνομένους. καὶ μὴν 
Ν , Ν ε Ν τ “-“ » ΄“-“ ΄- 

πρὸς φιλίαν μέγα μὲν ὑπάρχει τὸ ἐκ τῶν αὐτῶν φῦναι, 
,ὔ Ν Ἔξ. δ “ “- ΕῚ ν κ “-“ ,͵ , 

μέγα δὲ τὸ ὁμοῦ τραφῆναι, ἐπεὶ καὶ τοῖς θηρίοις πόθος 

τις ἐγγίγνεται τῶν συντρόφων᾽ πρὸς δὲ τούτοις καὶ οἱ 

ἄλλοι ἄνθρωποι τιμῶσί τε μᾶλλον τοὺς συναδέλφους 
Μ“ 5. 5, ’ ν Φ ΄, ΕῚ , 

ὄντας τῶν ἀναδέλφων, καὶ ἧττον τούτοις ἐπιτίθενται. 

70 1ῖς οὔγεεΐζογε ἐλαΐξ 21617 αἰ )δγόγισος αγὲ ζοο 5672οϊέξ, 
,σοεγαΐος α7ι5εσε7ς ἐλαΐ εἴ7ογέ αγιεἴ ῥαΐζεγιεο και εἷο 7γηπεελ. 

Καὶ ὁ Χαιρεκράτης εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ εἰ μέν, ὦ Σώκρατες, μὴ 
μέγα εἴη τὸ διάφορον, ἴσως ἂν δέοι φέρειν τὸν ἀδελφόν, 

καὶ μὴ μικρῶν ἕνεκα φεύγειν ἀγαθὸν γάρ, ὥσπερ καὶ 

σὺ λέγεις, ἀδελφὸς ὧν οἷον δεῖ; ὁπότε μέντοι παντὸς 
ἐνδέοι καὶ πᾶν τὸ ἐναντιώτατον εἴη, τί ἄν τις ἐπιχειροίη 

8 τοῖς ἀδυνάτοις ; καὶ ὃ Σωκράτης ἔφη, Πότερα δέ, ὦ 
Χαιρέκρατες, οὐδενὶ ἀρέσαι δύναται Χαιρεφῶν, ὥσπερ 
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Ἃ “ , “- ’ οὐδὲ σοί, ἢ ἔστιν οἷς καὶ πάνυ ἀρέσκει; Διὰ τοῦτο γὰρ 

τοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἄξιόν ἐστιν ἐμοὶ μισεῖν αὐτόν, 
“ ΝΜ Ν 5 ὔ ’ ᾿ Ν Ἂς “ “-“ 

ὅτι ἄλλοις μὲν ἀρέσκειν δύναται, ἐμοὶ δὲ ὅπου ἂν παρῃ 

πανταχοῦ καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ζημία μᾶλλον ἢ ὠφέλειά 
» 2 2 μὰ Ν εν , “ “ 

ἐστιν. ἾΑρ᾽ οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὥσπερ ἵππος τῷ 

ἀνεπιστήμουι μέν, ἐγχειροῦντι δὲ χρῆσθαι ζημία ἐστίν, 
" Ν “ , Ὡ“ Ε] ““ Ἂς » 5 οὕτω καὶ ἀδελφός, ὅταν τις αὐτῷ μὴ ἐπιστάμενος ἐγ- 

χειρῇ χρῆσθαι, ζημία ἐστί; Πῶς δ᾽ ἂν ἐγώ, ἔφη ὁ 
γ 7 “- “- 

Χαιρεκράτης. ἀνεπιστήμων εἴην ἀδελφῷ χρῆσθαι, ἐπιστά- 
΄ . 4 ’ Ν Φ “ ἐξ μὴ - Ν μενός γε καὶ εὖ λέγειν τὸν εὖ λέγοντα καὶ εὖ ποιεῖν τὸν 

“ , Ν 
εὖ ποιοῦντα ; τὸν μέντοι καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ πειρώμενον 
5 Ν 3 - 5 Ὁ ’ὔ Μ ν Φ , Ἃ 9 4 “" ἐμὲ ἀνιᾶν οὐκ ἂν δυναίμην οὔτ᾽ εὖ λέγειν οὔτ᾽ εὖ ποιεῖν, 

ἀλλ᾽ οὐδὲ πειράσομαι. καὶ ὁ Σωκράτης ἔφη, Θαυμαστά 
“ 4, Υ̓ , 2 Ἂ» ’ Μ Φ ἘΝ γε λέγεις, ὦ Χαιρέκρατες, εἰ κύνα μέν, εἴ σοι ἦν ἐπὶ 
, 5 4 ΝΜ Ἁ Ν Ν ’ ᾿Ξ ! προβάτοις ἐπιτήδειος ὦν, καὶ τοὺς μὲν ποιμένας ἦσπά- 

- Ν “ “ 

ἔεττο, σοὶ δὲ προσιόντι ἐχαλέπαινεν, ἀμελήσας ἂν τοῦ 
3 ’ὔ 5 - μᾺ ῇ «, ψιε ν Ν ὀργίζεσθαι ἐπειρῷ εὖ ποιήσας πραὔνειν αὐτόν, τὸν δὲ 

ἀδελφὸν φὴς μὲν μέγα ἂν ἀγαθὸν εἶναι ὄντα πρὸς σὲ οἵον 
“ Ν πὰ τὰν -" , 

δεῖ, ἐπίστασθαι δὲ ὁμοχογῶν καὶ εὖ ποιεῖν καὶ εὖ λέγειν, 
5 5» - -“ “ «ε , “ν᾿ 

οὐκ ἐπιχειρεῖς μηχανᾶσθαι ὅπως σοι ὡς βέλτιστος ἢ. 

7Ἴεγε ἐς α ουε-ελαγηι 707 γα 7 αγαῖ γεγιοευγ 7, 2εγιαςλΖῥο, 
γιαητοῖν, δεΐγι 3γοεζ 171 ζϊγιαίγεϑ5, 

“» Ἂν , δ» 
Καὶ ὁ Χαιρεκράτης, Δέδοικα, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 

μὴ οὐκ ἔχω ἐγὼ τοσαύτην σοφίαν ὥστε Χαιρεφῶντα 
΄" Ν " Ν . “ Ν ᾿ς ᾽ ’ ὔ 

ποιῆσαι πρὸς ἐμὲ οἷον δεῖ. Καὶ μὴν οὐδὲν γε ποικίλον, 
δ εκ , δονΝ ᾿ ρὰδ εὐαὐνθν Ἄν ε 5» ὶ ἔφη ὃ Σωκράτης, οὐδὲ καινὸν δεῖ ἐπ᾽ αὐτόν, ὡς ἐμο 

δοκεῖ, μηχανᾶσθαι, οἷς δὲ καὶ σὺ ἐπίστασαι αὐτὸς οἶμαι 

ἃν αὐτὸν ἁλόντα περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαί σε. Οὐκ ἂν 

φθάνοις, ἔφη, λέγων, εἴ τι ἤσθησαί με φίλτρον ἐπι- 
, ἁ 5 στάμενον, ὃ ἐγὼ εἰδὼς λέληθα ἐμαυτόν. Λέγε δή μοι, 

ϑ9 

10 

17 
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΄“ ΄ ’ 

ἔφη. εἴ τινα τῶν γνωρίμων βούλοιο κατεργάσασθαι. 
“Ὁ φὰ ᾿ -“ 

ὁπότε θύοι, καλεῖν σε ἐπὶ δεῖπνον, τί ἂν ποιοίης ; Δῆ- 

λον ὅτι κατάρχοιμ᾽ ἂν τοῦ αὐτός, ὅτε θύοιμι, καλεῖν 

15 ἐκεῖνονυ. Εἰ δὲ βούλοιο τῶν φίλων τινὰ προτρέψασθαι, 
- ΄-΄“ ΄-“ ᾿ 

ὁπότε ἀποδημοίης, ἐπιμελεῖσθαι τῶν σῶν, τί ἂν ποιοίης ; 

Δῆλον ὅτι πρότερος ἂν ἐγχειροίην ἐπιμέλεσθαι τῶν 

13 ἐκείνου, ὁπότε ἀποδημοίη. Ἐϊ δὲ βούλοιο ξένον ποιῆσαι 
« ’ ’ ς ’ Ν » ον ὦ τι ΄ ’ 

ὑποδέχεσθαι σεαυτόν, ὁπότε ἔλθοις εἰς τὴν ἐκείνου, τί 
Σ ’ σι μᾷ ἈἉ “ὦ ’ «ς ’ὔ 

ἂν ποιοίης ; Δῆλον ὅτι καὶ τοῦτον πρότερος ὑποδεχοίμην 

ἄν, ὁπότε ἔλθοι ᾿Αθήναζε' καὶ εἴ γε βουλοίμην αὐτὸν 

προθυμεῖσθαι διαπράττειν μοι ἐφ᾽ ἃ ἥκοιμι, δῆλον ὅτι 
Ἂ “ , ᾿ , - τα, ἃ 5 4 "“ - ᾿] 14 καὶ τοῦτο δέοι ἂν πρότερον αὐτὸν ἐκείνῳ ποιεῖν. [ἀντ 

ἄρα σύγε τὰ ἐν ἀνθρώποις φίλτρα ἐπιστάμενος πάλαι 
5 ΄ τς -“ ν ᾿“ Ν ψ Ν “- 
ἀπεκρύπτου ἢ ὀκνεῖς, ἔφη, ἄρξαι, μὴ αἰσχρὸς φανῇς. 
δος ΠῚ Ν 5 Ν Φ Φφυ Ἀ Ν ᾽, 
ἐὰν πρότερος τὸν ἀδελφὸν εὖ ποιῆς ; καὶ μὴν πλείστου 

γε δοκεῖ ἀνὴρ ἐπαίνου ἄξιος εἶναι, ὃς ἂν φθάνῃ τοὺς 
Ν »» ΄-“ -“ Ν Ν ; ᾿. -“" 

μὲν πολεμίους κακῶς ποιῶν, τοὺς δὲ φίλους εὐεργετῶν. 
» ᾿Σ .. 5 ; “ « ’ “Ὁ εἰ μὲν οὖν ἐδόκει μοι Χαιρεφῶν ἡγεμονικώτερος εἶναι 

“ Ἁ Ν ’ὔ ’ 5 “ ᾿ 5 ’ , σοῦ πρὸς τὴν φιλίαν ταύτην, ἐκεῖνον ἂν ἐπειρώμην πεί- 
, “ ΄ ΄“ ΄σ , 

θειν πρότερον ἐγχειρεῖν τῷ σὲ φίλον ποιεῖσθαι: νῦν δέ 
Ν - 6. “ “ μοι σὺ δοκεῖς ἡγούμενος μᾶλλον ἂν ἐξεργάσασθαι τοῦτο. 

“μά ἐλὲ γοτεέγισεγ ὄγολεγ οερ )Ζ ζγι ἐλὲς ας {γι οὐλε7 γιαΖ767.5 10 
δε γογευαγα 271 για 27 σογιςε5.510715. 

15 Καὶ ὁ Χαιρεκράτης εἶπεν, Γλτοπα λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
καὶ οὐδαμῶς πρὸς σοῦ, ὅς γε κελεύεις ἐμὲ νεώτερον 

ὄντα καθηγεῖσθαι' καίτοι τούτου γε παρὰ πᾶσιν ἀν- 

θρώποις τἀναντία νομίζεται, τὸν πρεσβύτερον ἡγεῖσθαι 

16 παντὸς καὶ λόγου καὶ ἔργου. Πῶς; ἔφη ὁ Σωκράτης" 
οὐ γὰρ καὶ ὁδοῦ παραχωρῆσαι τὸν νεώτερον πρεσβυτέρῳ 

συντυγχάνοντι πανταχοῦ νομίζεται, καὶ καθήμενον ὑπανα- 
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πε τυ δευν" Ὑ: ἡ ετραί στῆναι, καὶ κοίτῃ μαλακῇ τιμῆσαι, καὶ λόγων ὑπεῖξαι ; 
3 , Ν. ») Μ 5 3 5 7 ἃς Ν 

ὦγαθέε, μὴ ὄκνει, ἔφη, ἀλλ᾽ ἐγχείρει τὸν ἄνδρα κατα- 
« , Ψ, “-“ 

πραὔνειν᾽ καὶ πάνυ ταχύ σοι ὑπακούσεται. οὐχ ὁρᾷς 
ΜΝ ᾿ ’ , .] Ξ Ν - ᾿ Ἂς Ν Ν Ν 

ὡς φιλότιμός ἐστι καὶ ἐλευθέριος ; τὰ μὲν γὰρ πονηρὰ 

σι ἀνθρώπια οὐκ ἃν ἄλλως μᾶλλον ἕλοις ἢ εἰ δοίης τι, τοὺς 

δὲ καλοὺς κἀγαθοὺς ἀνθρώπους προσφιλῶς χρώμενος 

μάλιστ᾽ ἃν κατεργάσαιο. καὶ ὁ Χαιρεκράτης εἶπεν, ᾿Εὰν 11 

οὖν ἐμοῦ ταῦτα ποιοῦντος ἐκεῖνος μηδὲν βελτίων γίγνη- 

ται; Τί γὰρ ἄλλο, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἢ κινδυνεύσεις ἐπι- 

το δεῖξαι σὺ μὲν χρηστός τε καὶ φιλάδελφος εἶναι, ἐκεῖνος 

δὲ φαῦλός τε καὶ οὐκ ἄξιος εὐεργεσίας ; ἀλλ᾽ οὐδὲν οἶμαι 
, " ᾿ , Ν᾿ ΤΕ ΤΣ 5 ἈΝ γ , 

τούτων ἔσεσθαι" νομίζω γὰρ αὐτόν, ἐπειδὰν αἴσθηταί 

σε προκαλούμενον ἑαυτὸν εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦτον, πάνυ 
“ ’ ,ὔ Ν ΄ Ν ν φιλονικήσειν ὅπως περιγένηταί σου καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ 

τ εὖ ποιῶν. νῦν μὲν γὰρ οὕτως, ἔφη, διάκεισθον, ὥσπερ 18 

εἰ τὼ χεῖρε, ἃς ὁ θεὸς ἐπὶ τῷ συλλαμβάνειν ἀλλήλοιν 
, ᾽ὔ .} “ , “ Ν ἣν δ ἐποίησεν, ἀφεμένω τούτου τράποιντο πρὸς τὸ διακωλύειν 
τὸ ’ μιν ᾽ Ν, ’ ᾽7ὔ ΄ὔ ᾿, Α, Ἂν 

ἀλλήλω, ἢ εἰ τὼ πόδε θείᾳ μοίρᾳ πεποιημένω πρὸς τὸ 

συνεργεῖν ἀλλήλοιν, ἀμελήσαντε τούτου ἐμποδίζοιεν ἀλ- 

20 ἜΝ οὐκ ἂν ἐς ἀμαθία εἴη καὶ κακοδαιμονία τοῖς 19 

ὠφελείᾳ πεπριηβενθιξ ἐπὶ βλάβῃ χρῆσθαι; καὶ μὴν 

Ἔν γε, ὡς ἘΠ δοκεῖ, ὁ θεὸς ἐποίησεν ἐπὶ μείων 

ὠφελείᾳ ἀλλήλοιν ἢ χεῖρέ τε καὶ πόδε καὶ ὀφθαλμὼ καὶ 
- “ “ 

τἄλλα ὅσα ἀδελφὰ ἔφυσεν ἀνθρώποις. χεῖρες μὲν γάρ, 

Ὁ) σι 

Ἂς ὡς ἢ 3. ἣν Ἂς 7 » “ , « Γρὰ εἰ δέοι αὐτὰς τὰ πλέον ὀργυιᾶς διέχοντα ἅμα ποιῆσαι, 
Ε] Ἃ ΄ δ , Ν 5.) Ὁ ΦΙΕΌΝ ἣν 9. δ 

οὐκ ἃν δύναιντο᾽ πόδες δὲ οὐδ᾽ ἂν ἐπὶ τὰ ὀργυιὰν δι- 

έχοντα ἔλθοιεν ἅμα: ὀφθαλμοὶ δὲ οἱ δοκοῦντες ἐπὶ πλεῖ- 
ΕῚ “ 9.) ἃ “ Ν 5 ’ ᾿Μ Ν 

στον ἐξικνεῖσθαι, οὐδ᾽ ἃν τῶν ἔτι ἐγγυτέρω ὄντων τὰ 

ἔμπροσθεν ἅμα καὶ τὰ ὄπισθεν ἰδεῖν δύναιντο ἀδελφὼ 
᾿ “ 3 329 δὲ φίλω ὄντε καὶ πολὺ διεστῶτε πράττετον ἅμα ἐπ 

5 ,ὔ 5 [4 

ὠφελείᾳ ἀλλήλοιν. 
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ΟΕ ΡΤ ΕΗ Ἐ ΤΥ. 

,ϑοεγαΐζες σλοτυς ἄοτυ 2126 2αΖ71.5 7216721 ζαζε 621}67 ἐο σεΐ 97. ξδεΐ 
“οοί 7, 2ογαῖς, ἡλοιερά α 7», Ζεγιαἴ ἐς “έζε ἃ σεσογιαῖ σοῖς για 71076 
σ“αϊεαόίε ἐλαγι αγιγν ολε7, 205 56551071. Ϊ 

1 Ἤκουσα δέ ποτε αὐτοῦ καὶ περὶ φίλων διαλεγομένου 
“ Ἐς 

ἐξ ὧν ἔμοιγε ἐδόκει μάλιστ᾽ ἄν τις ὠφελεῖσθαι πρὸς 
7, ΓΤ. }] ΄, “ Ν Ν Ν “- 

φίλων κτῆσίν τε καὶ χρείαν. τοῦτο μὲν γὰρ δὴ πολλῶν 
Υ ;] , ς , ᾿ ’ » , 
ἔφη ἀκούειν, ὡς πάντων κτημάτων κράτιστον εἴη φίλος 

σαφὴς καὶ ἀγαθός" ἐπιμελομένους δὲ παντὸς μᾶλλον 
΄“ Δ 

2 ὁρᾶν ἔφη τοὺς πολλοὺς ἢ φίλων κτήσεως. καὶ γὰρ οἰκίας 
Ἂν". ᾿ δ ἃ ’ Ν , Ν , 

καὶ ἀγροὺς καὶ ἀνδράποδα καὶ βοσκήματα καὶ σκεύη 
“ »] λῶῷ Ἐξ ΝΝ Υ̓͂ Ν Ν » ’ὔ 

κτωμένους τε ἐπιμελῶς ὁρᾶν ἔφη, καὶ τὰ ὄντα σώζειν 
, Ν πειρωμένους, φίλον δέ, ὃ μέγιστον ἀγαθὸν εἶναί φασιν, 

δ. Ν Ν Ν ΝΜ " ΄ ὔ 

ὁρᾶν ἔφη τοὺς πολλοὺς οὔτε ὅπως κτήσονται φροντίζον- 
4 » «ε ἊΜ», 3 -" ’ Ἣ Ν Ἁ 

8 τας, οὔτε ὅπως οἱ ὄντες αὐτοῖς σώζωνται. ἀλλὰ καὶ 
“ Ν » “ ΨΥ ῸΣ Μ ε 

καμνόντων φίλων τε καὶ οἰκετῶν ὁρᾶν τινας ἔφη τοῖς 
Α,, ΡΝ ᾿ς 14} Ν 5 ’ ᾿ “- Ν Ν 

μὲν οἰκέταις καὶ ἰατροὺς εἰσάγοντας, καὶ τἄλλα τὰ πρὸς 

ὑγίειαν ἐπιμελῶς παρασκευάζοντας, τῶν δὲ φίλων ὀλι- 
Ν 

γωροῦντας, ἀποθανόντων τε ἀμφοτέρων ἐπὶ μὲν τοῖς 
ν ΒΕῚ, 3 ΄ ᾿ ’ ε 7, 4“ κ᾿ Ν 

οἰκέταις ἀχθομένους τε καὶ ζημίαν ἡγουμένους, ἐπὶ δὲ 
"“ 7 5. Ν » “ 5 “ " “- Ν 

τοῖς φίλοις οὐδὲν οἰομένους ἐλαττοῦσθαι, καὶ τῶν μὲν 
’ “ 

ἄλλων κτημάτων οὐδὲν ἐῶντας ἀθεράπευτον οὐδ᾽ ἀν- 

επίσκεπτον, τῶν δὲ φίλων ἐπιμελείας δεομένων ἀμελοῦν- 

4 τας. ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ὁρᾶν ἔφη τοὺς πολλοὺς τῶν 
Ν Ν , Ν , “ Ε] “ » Ν 

μὲν ἄλλων κτημάτων καὶ πανυ πολλῶν αὑτοῖς ὄντων τὸ 

πλῆθος εἰδότας, τῶν δὲ φίλων ὀλίγων ὄντων οὐ μόνον 

τὸ πλῆθος ἀγνοοῦντας, ἀλλὰ καὶ τοῖς πυνθανομένοις 
“ , -“ 

τοῦτο καταλέγειν ἐγχειρήσαντας, οὗς ἐν τοῖς φίλοι; ἔθε- 
, ἷ “ “- 

σαν, πάλιν τούτους ἀνατίθεσθαι᾽ τοσοῦτον αὐτοὺς τῶν 

Ιο 

:᾽᾽ σι 



54 ΜΕΜΟΔΑΔΙΖΙΑ, τι. ἵν. 5-ονῖ. 1. 

φίλων φροντίζειν. καίτοι πρὸς ποῖον κτῆμα τῶν ἄλλων 5 

παραβαλλόμενος φίλος ἀγαθὸς οὐκ ἂν πολλῷ κρείττων 
τι ὃ Η ἯΙ Ἔ , 

φανείη ; ποῖος γὰρ ἵππος ἢ ποῖον ζεῦγος οὕτω χρήσιμον 
»" ε Ν ,ὕὔ -“ ᾿ς 5 [ 

ὥσπερ ὁ χρηστὸς φίλος ; ποῖον δὲ ἀνδράποδον οὕτως 
» Ν ΄ μ - Ν “ “ 

εὔνουν καὶ παραμόνιμον ; ἢ ποῖον ἄλλο κτῆμα οὕτω σι 

: Ι Ἂν τς 

πάγχῤῥηστον ; ὁ γὰρ ἀγαθὸς φίλος ἑαυτὸν τάττει πρὸς 6 

πᾶν τὸ ἐλλεῖπον τῷ φίλῳ, καὶ τῆς τῶν ἰδίων κατασκευῆς, 
κι “- “- , “ 

καὶ τῶν κοινῶν πράξεων. κἄν τέ τινα εὖ ποιῆσαι 
, ᾿ νὰ ’ “ 

δέῃ, συνεπισχύει, ἐάν τέ τις φόβος ταράττῃ, συμβοηθεῖ, 
Ν Ν Ν , το τὰ μὲν συναναλίσκων, τὰ δὲ συμπράττων, καὶ τὰ μὲν 

΄ Ν Ν , Ν 3᾿ Ν ’ 
συμπείθων, τὰ δὲ βιαζόμενος, καὶ εὖ μὲν πράττοντας 

“-“ “ -“" 

πλεῖστα εὐφραίνων, σφαλλομένους δὲ πλεῖστα ἐπανορ- 
“ ΓΝ ῸΝ “ -" Φ , «ς “ ᾿ « θῶν.. ἃ δὲ αἵ τε χεῖρες ἑκάστῳ ὑπηρετοῦσι καὶ οἱ Ἱ 

5 Ν “- ἈΝ ἣς δεν ’ὔ Ν ς ΄ 

ὀφθαλμοὶ προορῶσι καὶ τὰ ὦτα προακούουσι καὶ οἱ πόδες 
Φ ΄ , ΄ }] “ » Ν ΄ ᾿ 15 διανύτουσι, τούτων φίλος εὐεργετῶν οὐδενὸς λείπεται 

, λ ἃ Ν ε “- Ἁ ᾽ . Ἷ Ὁ 9 

πολλάκις δὲ ἃ πρὸ αὑτοῦ τις ἢ οὐκ ἐξειργάσατο ἢ οὐκ 
Ὁ τ “Ἅ “ 

εἶδεν ἢ οὐκ ἤκουσεν ἢ οὐ διήνυσε, ταῦθ᾽ ὁ φίλος πρὸ 
“ , τοῦ φίλου ἐξήρκεσεν. ἀλλ᾽ ὅμως ἔνιοι δένδρα μὲν πει- 

“ “ :} “ 

ρῶνται θεραπεύειν τοῦ καρποῦ ἕνεκεν, τοῦ δὲ παμφορω- 
7 ὰ “-“ , 5 “ ᾿ 2 ΄ 20. τάτου κτήματος, ὃ καλεῖται φίλος, ἀργῶς καὶ ἀνειμένως 

οἱ πλεῖστοι ἐπιμέλονται. 

ΘΠ ΗΑΡΤΈΕΙΕ ΝΣ 

,μεγαΐες ἐλει φγοκσεφαῖς {0 οι οτεί Ζ}4 γιοοεῖ 97, εἰδα767, το ΖἼο715 
ἂς ο ἔλε ψαΐιεο ο7 οτε7, 72), Ἰθγιαῖς 20 1τὲ5, α71ιεἴ ο147. Ψαζηεε ἴο “λδ7,. 

Ἤκουσα δέ ποτε καὶ ἄλλον αὐτοῦ λόγον, ὃς ἐδόκει 1 

μοι προτρέπειν τὸν ἀκούοντα ἐξετάζειν ἑαυτὸν ὁπόσου 

τοῖς φίλοις ἄξιος εἴη. ἰδὼν γάρ τινα τῶν συνόντων 

25 ἀμελοῦντα φίλου πενίᾳ πιεζομένου, ἤρετο ᾿Αντισθένη 



, ΤῊΣ ΓΑ͂ΣΟΣ ΟΡ ΕΚΙΣΔΜ25. Ἐπ 

“ “ “ “-“ - 

8 ἐναντίον τοῦ ἀμελοῦντος αὐτοῦ καὶ ἄλλων πολλῶν, ἾΔρ᾽, 
ἔφη, ὦ ᾿Αντίσθενες, εἰσί τινες ἀξίαι φίλων, ὥσπερ οἶκε- 

τῶν ; τῶν γὰρ οἰκετῶν ὃ μέν που δυοῖν μναῖν ἄξιός 
Ψ « Ν 3... ε ΄ ε Ν ,ὔ ΄-“ « Ν Ἁ 

ἐστιν, ὃ δὲ οὐδ ἡμιμναίου, ὁ δὲ πέντε μνῶν, ὁ δὲ καὶ 
, ἜΔΑΖΙΣΣ ᾿ς 26 Τ , Ε ἢ ᾽ 

δέκα' Νικίας δὲ ὁ Νικηράτου λέγεται ἐπιστάτην εἰς 5 ω) γ 5 
᾿ ᾽ ᾿, ’ “- Ν. “ Ν τἀργύρεια πρίασθαι ταλάντου. σκοποῦμαι δὴ τοῦτο, ἔ μ ἢ 

» “ “ ᾿ “ »“ Ν “ ΄, ἘΡΑ͂Ν" 

εἰ ἄρα ὥσπερ τῶν οἰκετῶν, οὕτω καὶ τῶν φίλων εἰσὶν 

8 ἀξίαι. Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ ᾿Αντισθένης" ἐγὼ γοῦν βου- 
ΕΝ -“ Δι. λοίμην ἂν τὸν μέν τινα φίλον μοι εἶναι μᾶλλον ἢ δύο 

΄-“ Ν 9 “ὍΝ, ἃ ε ,ὔ ΄ Ἀ «λ 

μνᾶς, τὸν δ΄ οὐδ ἂν ἡμιμναίου προτιμησαίμην, τὸν δὲ το 

καὶ πρὸ δέκα μνῶν ἑλοίμην ἄν, τὸν δὲ πρὸ πάντων 
᾿ Ἄ, 

χρημάτων ΄ καὶ πόνων πριαίμην ἂν φίλον μοι εἶναι. 

4 Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, εἴ γε ταῦτα τοιαῦτά ἐστι, κα- Ε] 3 3 

“ Ν 5 ᾿- ε Ν ;ὔ Ν λῶς ἂν ἔχοι ἐξετάζειν τινὰ ἑαυτὸν πόσου ἄρα τυγχάνει 

τοῖς φίλοις ἄξιος ὦν, καὶ πειρᾶσθαι ὡς πλείστου ἄξιος τ: 
“᾿ “ ᾿ - ΎἜΒΒ. ὦ ε ,ὔ “-“ 5» Ν “4 

εἶναι, ἵνα ἧττον αὐτὸν οἱ φίλοι προδιδῶσιν. ἐγὼ γάρ 
μ ; τι ΄ “ Ν “ ΄΄᾿- δι ΠΝ 

τοι, ἔφη, πολλάκις ἀκούων τοῦ μὲν ὅτι προύδωκεν αὐτὸν 
΄ “ “ “ ΄- 

ίλος ἀνήρ, τοῦ δ᾽ ὅτι μνᾶν ἀνθ᾽ ἑαυτοῦ μᾶλλον εἵλετο ᾿ μ 
ὮΝ ΩῚ Υ 7ὔ κ Ν “ Ἷ “- Ν 

5 ἀνὴρ ὃν ᾧετο φίλον εἶναι, τὰ τοιαῦτα πάντα σκοπῷ μὴ 
, -“ -»“ 

ὥσπερ, ὅταν τις οἰκέτην πονηρὸν πωλῇ, ἀποδίδοται τοῦ 2ο 
ξ ᾿ Ν ΄ “ 4 

εὑρόντος, οὕτω καὶ τὸν πονηρὸν φίλον, ὅταν ἐξῇ τὸ πλέον 

ἧς ἀξίας λαβεῖν, ἐπαγωγὸν ἢ ἀποδίδοσθαι. τοὺς δὲ Η] 
“ κ χρηστοὺς οὔτε οἰκέτας πάνυ τι πωλουμένους ὁρῶ οὔτε 

7ὔ ,ὔ 

φίλους προδιδομένους. 

ΕΑ ΤΊΣΙΝ ὙἹ. 

75: α εογεγεαΐζογ τυΐίζ Ογίξοδιεζμς, δοσζαΐες σλοτὺς ἐλαΐ γιοΐ 
216 σοἶγεϊγαηεσε,έ ογ ἐλε ογεφάν, {λέ 1{|-γιαΖπγεα ογ ἐδε σοϊβελ 
γ2Ω71, ὁτεΖ {1417 οῤῥο»]ϊε5, οτερἠέ το δθ »εακῖε 9147 "γἱογιαῖς. 

1. ᾿Ἐδόκει δέ μοι καὶ εἰς τὸ δοκιμάζειν φίλους ὁποίους :5 



σε 

[ο 

20 

[Ὁ] σι 

56 ΜΕΜΟΖΔΑΔΙΖΙ͂Α, τι. νῖ. 1τ-11. 

: “ “- , , - ΒΞ... Ν 

ἄξιον κτᾶσθαι φρενοῦν, τοιάδε λέγων" Εἶπε μοι, ἔφη, 
πα ᾿ " 4“. “ς- Ἃ, 
ὦ Κριτόβουλε, εἰ δεοίμεθα φίλου ἀγαθοῦ, πῶς ἂν ἐπιχει- 

΄- “-“ “ Ν , “ Ν 

ροῖμεν σκοπεῖν ; ἄρα πρῶτον μὲν ζητητέον, ὅστις ἄρχει 
’ Ν ’ ᾿ 7] Ἀ ἐν Ν 

γαστρός τε καὶ φιλοποσίας καὶ λαγνείας καὶ ὕπνου καὶ 
5 ’ὔ ς Ν ε ἈΝ ’, ’ Μ 9 ϑι)ο ἂχ « » 

ἀργίας ; ὁ γὰρ ὑπὸ τούτων κρατούμενος οὔτ᾽ αὐτὸς ἑαυτῷ 
, Ν 79 3 

δύναιτ᾽ ἂν οὔτε φίλῳ τὰ δέοντα πράττειν ; Μὰ Δί, οὐ: 
“-“ - ““ , 

δῆτα. ἔφη. Οὐκοῦν τοῦ μὲν ὑπὸ τούτων ἀρχομένου τα; ἢ 
- 7 ’ 

ἀφεκτέον δοκεῖ σοι εἶναι ; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τί γάρ ; 
΄ .. 

ἔφη, ὅστις δαπανηρὸς ὧν μὴ αὐτάρκης ἐστίν, ἀλλ᾽ ἀεί του 
“ ᾽ὔ “- Ν , Ἂς ἥῳ ’ὔ 

τῶν πλησίον δεῖται, καὶ λαμβάνων μὲν μὴ δύναται 

ἀποδιδόναι, μὴ λαμβάνων δὲ τὸν μὴ διδόντα μισεῖ, οὐ 

δοκεῖ σοι καὶ οὗτος χαλεπὸς φίλος εἶναι ; Πάνυ γ᾽, ἔφη. 

Οὐκοῦν ἀφεκτέον καὶ τούτου; ᾿Αφεκτέον μέντοι, ἔφη. ᾽ ᾽ 

Τί γάρ; ὅστις ατίζεσθαι μὲν δύναται, πολλῶν δὲ [Ά ΧΡΉΜ ; 
᾿ “ -“ Ν Ν “ » ’ 2 

χρημάτων ἐπιθυμεῖ, καὶ διὰ τοῦτο δυσσύμβολὸός ἐστι, 
᾿ Ἷ Ν καὶ λαμβάνων μὲν ἥδεται, ἀποδιδόναι δὲ μὴ βούλεται ; 

» Ν Ν - Υ ς αὶ Υ ζ΄. 5 ΄ Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, ἔφη, οὗτος ἔτι πονηρότερος ἐκείνου 
“ ’ὔ ᾽ “ Ν Ἅ, Ν -“ Ἂ 

εἶναι. Τί δ᾽ ; ὅστις διὰ τὸν ἔρωτα τοῦ χρηματίζεσθαι 
Ν Ν. ΩΣ Ν Ν, “ Δι ε ’ Ρ ’ὔ 

μηδὲ πρὸς ἐν ἄλλο σχολὴν ποιεῖται ἢ ὅπόθεν αὐτός τι 
πε 5 Ἶ . , ΤΟ, ὦ ἐν δε δ 

κερδανεῖ ; ̓ Αφεκτέον καὶ τούτου, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ: ἀνωφε- 

λὴς γὰρ ἂν εἴη τῷ χρωμένῳ. Τί δέ; ὅστις στασιώδης 

τέ ἐστι καὶ θέλων πολλοὺς τοῖς φίλοις ἐχθροὺς παρέ- 

χειν; Φευκτέον νὴ Δία καὶ τοῦτον. Εἰ δέ τις τούτων 

μὲν τῶν κακῶν μηδὲν ἔχοι, εὖ δὲ πάσχων ἀνέχεται, μη- 

δὲν φροντίζων τοῦ ἀντευεργετεῖν ; ̓Ανωφελὴς ἂν εἴη καὶ 
Ὁ Ε Ν “ Αδν , 5 ΄ ,ὔ 

οὗτος. ἀλλὰ ποῖον, ὦ Σώκρατες, ἐπιχειρήσομεν φίλον 
΄“ “Ὁ ’ "“ 5 ’ὔ, ΄, “Ψ Ν 

ποιεῖσθαι ; Οἶμαι μέν, ὅστις τἀναντία τούτων ἐγκρατὴς 
Ν » “ “- , ς “ ΝΜ ἧς Ν 2 ΄ 

μὲν εἴη τῶν τοῦ σώματος ἡδονῶν, εὔοικος δὲ καὶ εὐσύμβο- 

λος ὧν τυγχάνει καὶ φιλόνικος πρὸς τὸ μὴ ἐλλείπεσθαι 

30 εὖ ποιῶν τοὺς εὐεργετοῦντας αὐτόν, ὥστε λυσιτελεῖν τοῖς 

χρωμένοις. 

4 

5 
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7. μερί τὐἦὴο αγ6 {ξεῖν 19 2γουσε τυογέλν ,ηΖεραῖς, τῦῦ 
γ,11459} 1456 0147 40171771071 567156, διεγεοξ αἰτυαγε ἐο ἀΐσἤεγ 
φπζάαγιεο. 

“ ΕΣ “ ον ΄“ 

86 Πῶς οὖν ἂν ταῦτα δοκιμάσαιμεν, ὦ Σώκρατες, πρὸ τοῦ 

χρῆσθαι; Τοὺς μὲν ἀνδριαντοποιούς, ἔφη, δοκιμάζομεν 
᾽ “Ὁ “-“ “ 

οὐ τοῖς λόγοις αὐτῶν τεκμαιρόμενοι, ἀλλ᾽ ὃν ἂν ὁρῶμεν 
ἣν ’ 3 , “ 5 ’ ’ τοὺς πρόσθεν ἀνδριάντας καλῶς εἰργασμένον, τούτῳ 

’ὔ εἶ Ν ον ῳ ,ὔ Ν Ν 

ἡ πιστεύομεν καὶ τοὺς λοιποὺς εὖ ποιήσειν. Καὶ ἄνδρα 
7 ἃ “-“ δὴ λέγεις, ἔφη, ὃς ἂν τοὺς φίλους τοὺς πρόσθεν εὖ ποιῶν 

φαίνηται, δῆλον εἶναι καὶ τοὺς ὕστερον εὐεργετήσοντα ; 

Καὶ γὰρ ἵπποις, ἔφη, ὃν ἂν ὁρῶ τοῖς πρόσθεν καλῶς 

χρώμενον, τοῦτον κἂν ἄλλοις οἶμαι καλῶς χρῆσθαι. 

8 Εἶεν, ἔφη" ὃς δ᾽ ἂν ἡμῖν ἄξιος φιλίας δοκῇ εἶναι, πῶς 

χρὴ φίλον τοῦτον ποιεῖσθαι ; Πρῶτον μέν, ἔφη, τὰ παρὰ 
“ “ 5 ’ }] πὰ ϑνε ας 7 

τῶν θεῶν ἐπισκεπτέον, εἰ συμβουλεύουσιν αὐτὸν φίλον 

ποιεῖσθαι. 

70 56γη7γ6 216 γηϊοηασλῤ 977 φσοοαῖ 7167: τῶν 7γ1π|5’, 7156 ἐ16 
.527 6715, 1456 5076 σεἠαγ7ι5, ἔλοσο γιαρισίν ο σἱγέμε για] σοοαῖ 

ΕΑ ΧΑ 

ὗ δου δος κα .(ἢ ἃ Εν “ Ν ς Ν ἣν ον ὡ 
Τί οὖν ; ἔφη, ὃν ἂν ἡμῖν τε δοκῇ καὶ οἱ θεοὶ μὴ ἐναν- 
“ ΝΥ » “3“΄|᾿΄ ΡΨ» κ “ Ν ΤΡ, 

9 τιῶνται, ἔχεις εἰπεῖν ὅπως οὗτος θηρατέος ; Μὰ Δί᾽, ἔφη, 
»} Ν ’ “ ε ΄“ 5... »] , »" ε 

οὐ κατὰ πόδας ὥσπερ ὁ λαγῶς, οὐδ᾽ ἀπάτῃ ὥσπερ αἱ 

ὄρνιθες, οὐδὲ βίᾳ ὥσπερ οἱ ἐχθροί. ἄκοντα γὰρ φίλον 
τὸ, ἡ Σ ἜΝ τ ν 7, “ 
ἑλεῖν ἐργῶδες" χαλεπὸν δὲ καὶ δήσαντα κατέχειν ὥσπερ 

δοῦλον" ἐχθροὶ γὰρ μᾶλλον ἢ φίλοι γίγνονται τοιαῦτα 

10 πάσχοντες. Φίλοι δὲ πῶς ; ἔφη. Εἶναι μέν τινάς φασιν 
, 

ἐπῳδάς, ἂς οἱ ἐπιστάμενοι ἐπάδοντες οἷς ἂν βούλωνται 

φίλους αὐτοὺς ποιοῦνται. εἶναι δὲ καὶ φίλτρα, οἷς οἱ 
Ν “ 

ἐπιστάμενοι πρὸς οὗς ἂν βούλωνται χρώμενοι φιλοῦνται 
“ ’, “-“ Γ 

11 ὑπ’ αὐτῶν. Πόθεν οὖν, ἔφη, ταῦτα μάθοιμεν ἄν ; “Α 

σι 

μ σι 
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58 ΜΕΜΟΔΜΑΔΙΖΙΑ, τι. νῖ. 1τ--21. 

“ ““ “ - «ς , 

μὲν αἱ Σειρῆνες ἐπῆδον τῷ ᾿Οδυσσεῖ ἤκουσας Ὁμήρου, 

ὧν ἐστιν ἀρχὴ τοιάδε τις" 
Δεῦρ᾽ ἄγε δή, πολύαιν᾽ ᾿Οδυσεῦ, μέγα κῦδος ᾿Αχαιῶν. 

Ταύτην οὖν, ἔφη, τὴν ἐπῳδήν, ὦ Σώκρατες, καὶ τοῖς ἄλ- 

λοις ἀνθρώποις αἱ Σειρῆνες ἐπάδουσαι κατεῖχον, ὥστε 

μὴ ἀπιέναι ἀπ᾽ αὐτῶν τοὺς ἐπᾳσθέντας ; Οὐκ ἀλλὰ τοῖς 12 
3 ] »] ΄ν Ψ, “ , “ ’, 

ἐπ᾿ ἀρετῇ φιλοτιμουμένοις οὕτως ἐπῇδον. Σχεδὸν τι 
“ ΄“ “ , -“ 

λέγεις τοιαῦτα χρῆναι ἑκάστῳ ἐπάδειν, οἷα μὴ νομιεῖ 
5» "" Ν ᾿Ὶ “ “ 4 “ ἣν" 

ἀκούων τὸν ἐπαινοῦντα καταγελῶντα λέγειν. Οὕτω μὲν 
Ν 5» 7 ] Ἄ, Ν Ν 5 ,ὔ Ἂς 5 ’ 

γὰρ ἐχθίων τ᾽ ἂν εἴη καὶ ἀπελαύνοι τοὺς ἀνθρώπους 
Μ᾽ 'ἃ “ τ ΝΝ ὅς. 7 “, ΄ Ν ει Ν Χ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, εἰ τὸν εἰδότα ὅτι μικρός τε καὶ αἰσχρὸς καὶ 
.) , 5 5 7 ’ “ ’ Ν , 

ἀσθενής ἐστιν ἐπαινοίη λέγων ὅτι καλός τε καὶ μέγας 
“ καὶ ἰσχυρός ἐστιν. Λλλας δέ τινας οἶσθα ἐπῳδάς ; Οὐκ 18 

ἀλλ᾽ ἤκουσα μὲν ὅτι Περικλῆς πολλὰς ἐπίσταιτο, ἃς 

ἐπάδων τῇ πόλει ἐποίει αὐτὴν φιλεῖν αὑτόν. Θεμιστο- 

κλῆς δὲ πῶς ἐποίησε τὴν πόλιν φιλεῖν αὑτόν ; Μὰ Δί 

οὐκ ἐπάδων, ἀλλὰ πέριάψας τι ἀγαθὸν αὐτῇ. Δοκεῖς 14 

μοι λέγειν, ὦ Σώκρατες, ὡς, εἰ μέλλομεν ἀγαθόν τινα 
’ ἍἍ ᾽ Ν ε - 5 Ν “ Ὰ 

κτήσεσθαι φίλον, αὐτοὺς ἡμᾶς ἀγαθοὺς δεῖ γενέσθαι 

λέγειν τε καὶ πράττειν. Σὺ δ᾽ ᾧου, ἔφη ὃ Σωκράτης, 
, ΜΠ κύδι Ν Ν Μ Ν 7 " οἷόν τ᾽ εἶναι καὶ πονηρὸν ὄντα χρηστοὺς φίλους κτήσα- 

ς ἦς ’ 

σθαι; ἙἝ) ρων γάρ, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, ῥήτοράς τε 15 
Ψ' ᾿] “ ’ δ ̓ ΝΜ Ν 

φαύλους ἀγαθοῖς δημηγόροις φίλους ὄντας, καὶ στρατ- 
΄“΄ “ ͵ὔ 

ηγεῖν οὐχ ἱκανοὺς πάνυ στρατηγικοῖς ἀνδράσιν ἑταίρους. 
, 

ἾΑρ᾽ οὖν, ἔφη, καί, περὶ οὗ διαλεγόμεθα, οἶσθά τινας οἱ 16 

ἀνωφελεῖς ὄντες ὠφελίμους δύνανται φίλους ποιεῖσθαι ; 

Τομόίϊεσς λεγε αγὲ αἰ ει 165, 207 φοοαῖ »1671 αγ γ:09ζ αἰέσαγδ 
πὐεῖ αϊδῥοσεαῖ 1ο δασῖ οἵλεγ, ἀγα ογι ἐλε οἵλεγ λαγιαῖ Ζ7γ46 
72, 11ργιασλ σαϑιγιοΐ ὅδ για ογ7 ξεῤέ τυΐϊλ 14 τυϊεζε. 

-“ Ν 

Μὰ Δί οὐ δῆτ᾽, ἔφη" ἀλλ᾽ εἰ ἀδύνατόν ἐστι πονηρὸν 
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ὄντα καλοὺς κἀγαθοὺς φίλους κτήσασθαι, ἐκεῖνο ἤδη 
, » κ » ἈΦ. Ν 3 ᾿ , » 

μέλει μοι, εἰ ἔστιν αὐτὸν καλὸν κἀγαθὸν γενόμενον ἐξ 

17 ἑτοίμου τοῖς καλοῖς κἀγαθοῖς φίλον εἶναι. Ὃ ταράττει 

σε, ὦ Κριτόβουλε, ὅτι πολλάκις ἄνδρας καὶ τὰ καλὰ 
, Ἁ “ “ “- χ “ 

πράττοντας καὶ τῶν αἰσχρῶν ἀπεχομένους ὁρᾷς, ἀντὶ τοῦ 5 
᾿ φίλους εἶναι στασιάζοντας ἀλλήλοις, καὶ χαλεπώτερον 

’ ΄“ ᾿Ὶ 3 δὲ 5 ’ πο ΐ Ε] ’ 
18 χρωμένους τῶν μηδενὸς ἀξίων ἀνθρώπων. Καὶ οὐ μόνον 

γ᾽, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, οἱ ἰδιῶται τοῦτο ποιοῦσιν, ἀλλὰ 
Ἀ ’,’ « »“" “-“ , Ψ ᾿; . 

καὶ πόλεις αἱ τῶν τε καλῶν μάλιστα ἐπιμελόμεναι, καὶ 
Ὡς 5 Ν »" “ -“ “, 

τὰ αἰσχρὰ ἥκιστα προσιέμεναι, πολλάκις πολεμικῶς ἐχ- "». ο 

19 ουσι πρὸς ἀλλήλας. ἃ λογιζόμενος πάνυ ἀθύμως ἔχω 

πρὸς τὴν τῶν φίλων κτῆσιν" οὔτε γὰρ τοὺς πονηροὺς 
“ ψ', - ν 

ὁρῶ φίλους ἀλλήλοις δυναμένους εἶναι: πῶς γὰρ ἂν ἢ 
“ ’ ἣν, Ὁ δὰ, δι , δον ἊΡ 4 Ε “-“ 
ἀχάριστοι ἢ ἀμελεῖς ἢ πλεονέκται ἢ ἄπιστοι ἢ ἀκρατεῖς 

Ν εἶ 

ἄνθρωποι δύναιντο φίλοι γενέσθαι ; οἱ μὲν οὖν πονηροὶ 15 
΄-“ ͵ »"“ ᾿ 

πάντως ἔμοιγε δοκοῦσιν ἀλλήλοις ἐχθροὶ μᾶλλον ἢ φίλοι 
7 ει. Ν “ἤ ἐ Ν ’ 35..9 ᾿ -“ 

50 πεφυκέναι. ἀλλὰ μήν, ὥσπερ σὺ λέγεις, οὐδ᾽ ἂν τοῖς 

χρηστοῖς οἱ πονηροί ποτε συναρμόσειαν εἰς φιλίαν" πῶς 

γὰρ οἱ τὰ πονηρὰ ποιοῦντες τοῖς τὰ τοιαῦτα μισοῦσι 
, Ε] ΝΥ 5 Ν ΦΝ ᾿ ε 5 Ν 5 “᾿ 

φίλοι γένοιντ᾽ ἄν ; εἰ δὲ δὴ καὶ οἱ ἀρετὴν ἀσκοῦντες 20 

στασιάζουσί τε περὶ τοῦ πρωτεύειν ἐν ταῖς πόλεσι καὶ 

φθονοῦντες ἑαυτοῖς μισοῦσιν ἀλλήλους, τίνες ἔτι φίλοι 

ἔσονται καὶ ἐν τίσιν ἀνθρώποις εὔνοια καὶ πίστις 
Ε2 ἔσται ; 

γε 7η1ογια 1 δεΐγιρ παΐπγαϊ δείτυσεγι ἐλε σοοαῖ γηδέ 7ι 1λε 
6741 ὅς αἰζαϊγιεα, ἐο {δε αἀναρίασο ογ ἐμέ γγἱογαῖς ἐπεηεσεῖσες 
ἀγα 977 116 τ0717»1247111}7, 5ἴγισε ογιῖν σοραῖΐ »1671 σαγὲ ἔγμῖν 

2ε71116 οἱ :}67, 707. γεείμαΐ ἀἰφγξγιεσ 97. 71τεζτεα 567 ὍἹεδ. 

81 ᾿Αλλ᾽ ἔχει μέν, ἔφη ὃ Σωκράτης, ποικίλως πως ταῦτα, 25 

ὦ Κριτόβουλε. φύσει γὰρ ἔχουσιν οἱ ἄνθρωποι τὰ μὲν 



όο ΜΕΜΟΜΑΔΙΔΙΑ, 11. νὶ. 21--20. 

Ά, “ Ν φιλικά; δέονταί τε γὰρ ἀλλήλων καὶ ἐλεοῦσι καὶ συν- 
εργοῦντες ὠφελοῦσι καὶ τοῦτο συνιέντες χάριν ἔχουσιν 

ἀλλήλοις" τὰ δὲ πολεμικά: τά τε γὰρ αὐτὰ καλὰ καὶ 

ἡδέα νομίζοντες ὑπὲρ τούτων μάχονται καὶ διχογνωμοῦν- 
“-“ λ 

5 τες ἐναντιοῦνται. πολεμικὸν δὲ καὶ ἔρις καὶ ὀργή" καὶ 

δυσμενὲς μὲν ὃ τοῦ πλεονεκτεῖν ἔρως, μισητὸν δὲ ὃ 

φθόνος. ἀλλ᾽ ὅμως διὰ τούτων πάντων ἡ φιλία διαδυο- 52 
, , Ν ΄ " , .ν Ν Ν 

μένη συνάπτει τοὺς καλούς τε κἀγαθούς. διὰ γὰρ τὴν 

ἀρετὴν αἱροῦνται μὲν ἄνευ πόνου τὰ μέτρια κεκτῆσθαι 
- εν Ν “ “ μδ Ν ΄ 

το μᾶλλον ἢ διὰ πολέμου πάντων κυριεύειν, καὶ δύνανται 

πεινῶντες καὶ διψῶντες ἀλύπως σίτου καὶ ποτοῦ κοινωνεῖν. 

δύνανται δὲ καὶ χρημάτων οὐ μόνον τοῦ πλεονεκτεῖν ἀπεχό- 28 
΄, » 5 ἈΝ ΠῚ) “ ᾿ ’ 

μενοι νομίμως κοινωνεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐπαρκεῖν ἀλλήλοις" 

δύνανται δὲ καὶ τὴν ἔριν οὐ μόνον ἀλύπως, ἀλλὰ καὶ συμ- 

13 φερόντως ἀλλήλοις διατίθεσθαι, καὶ τὴν ὀργὴν κωλύειν εἰς 
. 

τὸ μεταμελησόμενον προϊέναι. τὸν δὲ φθόνον παντάπασιν 
5" “ Ν Ἂς « “- 5 Ν “ ,ὔ " -“ Ἶ2 

ἀφαιροῦσι, τὰ μὲν ἑαυτῶν ἀγαθὰ τοῖς φίλοις οἰκεῖα παρέ- 

χοντες, τὰ δὲ τῶν φίλων ἑαυτῶν νομίζοντες. πῶς οὖν 34 

οὐκ εἰκὸς τοὺς καλοὺς κἀγαθοὺς καὶ τῶν πολιτικῶν τι- 

2. μῶν μὴ μόνον ἀβλαβεῖς, ἀλλὰ καὶ ὠφελίμους ἀλλήλοις 

κοινωνοὺς εἶναι ; οἱ μὲν γὰρ ἐπιθυμοῦντες ἐν ταῖς πόλεσι 
- ν᾿ ᾿ ψῪ . 2 , Υ͂ ΄ ’ τιμᾶσθαϊΐ τε καὶ ἄρχειν, ἵνα ἐξουσίαν ἔχωσι χρήματά τε 

“ 
κλέπτειν καὶ ἀνθρώπους βιάζεσθαι καὶ ἡδυπαθεῖν, ἄδι- 

Ἶ, κ αν Ὁ. ΚῚ κ 5.73 " 
κοί τε καὶ πονηροὶ ἂν εἴεν καὶ ἀδύνατοι ἄλλῳ συν- 

25 αρμόσαι. εἰ δέ τις ἐν πόλει τιμᾶσθαι βουλόμενος, ὅπως 25 

αὐτός τε μὴ ἀδικῆται καὶ τοῖς φίλοις τὰ δίκαια βοηθεῖν 

δύνηται, καὶ ἄρξας ἀγαθόν τι ποιεῖν τὴν πατρίδα πει- 
΄σ ἈΝ ’ὔ ε “ " ΩΣ ᾿} ΓᾺ »" 

ρᾶται, διὰ τί ὃ τοιοῦτος ἄλλῳ τοιούτῳ οὐκ ἂν δύναιτο 
’ ’, Ἂν, ᾽ὔ, Ρ] "“" Ἂς “-“ 

συναρμόσαι ; πότερον τοὺς φίλους ὠφελεῖν μετὰ τῶν κα- 
σ“ 5 “ Φ Υ μ Ν ’, 2 “ΒΩ 

3ο λῶν κἀγαθῶν ἧττον δυνήσεται ; ἢ τὴν πόλιν εὐεργετεῖν 

ἀδυνατώτερος ἔσται καλοὺς κἀγαθοὺς ἔχων συνεργούς ; 
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26 ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσι δῆλόν ἐστιν ὅτι, εἰ 

27 

28 

29 

ἐξῆν τοῖς κρατίστοις συνθεμένους ἐπὶ τοὺς χείρους ἰέναι, 
, Ἃ Ν Ἄν οΝ Ὁ πα Ν , ἈΝ; ΚΑ͂Ν πάντας ἂν τοὺς ἀγῶνας οὗτοι ἐνίκων καὶ πάντα τὰ ἄθλα 

ν᾿ ΕῚ Ἑ » ν μὴ 5 “-“ Ν 3 “σ᾿ “ 

οὗτοι ἐλάμβανον. ἐπεὶ οὖν ἐκεῖ μὲν οὐκ ἐῶσι τοῦτο 

ποιεῖν, ἐν δὲ τοῖς πολιτικοῖς, ἐν οἷς οἱ καλοὶ κἀγαθοὶ 
᾽ὕὔ 3 ᾿ ΄ὔ ᾽ Θ᾽ Ἑ 

κρατιστεύουσιν, οὐδεὶς κωλύει μεθ᾽ οὗ ἄν τις βούληται 
Ν, ’ 5 »-" -“ Φ "-“" φ ᾽ὔ 

τὴν πόλιν εὐεργετεῖν, πῶς οὐ λυσιτελεῖ τοὺς βελτίστους 

φίλους κτησάμενον πολιτεύεσθαι, τούτοις κοινωνοῖς καὶ 
“ “ “-“ ων “- 

συνεργοῖς τῶν πράξεων μᾶλλον ἢ ἀνταγωνισταῖς χρώμε- 
τ Ν Ν » “ “- “ ΜΕΥ," ΎΥΝ 

νον ; ἀλλὰ μὴν κἀκεῖνο δῆλον ὅτι και ἐὰν πολεμῇ τίς τινι, 
’ὔ Ἁ “ 

συμμάχων δεήσεται, καὶ τούτων πλειόνων, ἐὰν καλοῖς 
“ , “ 

κἀγαθοῖς ἀντιτάττηται. “καὶ μὴν οἱ συμμαχεῖν ἐθέλοντες 
’ “ -“ 

εὖ ποιητέοι, ἵν᾿ ἐθέλωσι προθυμεῖσθαι. πολὺ δὲ κρεῖττον 
Ν Ψ » , Φ “ Ἅ. Ν 7 

τοὺς βελτίστους ἐλάττονας εὖ ποιεῖν ἢ τοὺς χείρονας 
, »ν - Π ἧς ν ν ’ ᾽ 

πλείονας ὄντας οἱ γὰρ πονηροὶ πολὺ πλειόνων εὕερ- 
“ Ἃ ς Ν , 2 Ἂς Ξ “ Ν “ 

γεσιῶν ἢ οἱ χρηστοὶ δέονται. ἀλλὰ θαρρῶν, ἔφη, ὦ 

Κριτόβουλε, πειρῶ ἀγαθὸς γίγνεσθαι, καὶ τοιοῦτος γενό- 
“-΄ ς 

μενος θηρᾶν ἐπιχείρει τοὺς καλούς τε κἀγαθούς. ἴσως 

δ᾽ ἄν τί σοι κἀγὼ συλλαβεῖν εἰς τὴν τῶν καλῶν τε κἀγα- 
“ , Ν Ν 05. Ν “ἦ “ ’ 

θῶν θήραν ἔχοιμι διὰ τὸ ἐρωτικὸς εἶναι. δεινῶς γάρ, ὧν 
ξ ΄ ἕ » “-“ 

ἂν ἐπιθυμήσω ἀνθρώπων, ὅλος ὥρμημαι ἐπὶ τὸ φιλῶν 
3 ἣ »} - ΑΝ ] “ Ν -“ Ψ 

τε αὐτοὺς ἀντιφιλεῖσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ ποθῶν ἀντιπο- 

θεῖσθαι καὶ ἐπιθυμῶν συνεῖναι καὶ ἀντεπιθυμεῖσθαι τῆς 
Ζ ε “ Ν ᾿" Ν ’ὔ “ “ ᾿Ὶ 

συνουσίας. ὁρῶ δὲ καὶ σοὶ τούτων δεῆσον, ὅταν ἐπιθυ- 
Υ͂ ’ ’, -“ Ν. Φ 5 “4 μήσῃς φιλίαν πρός τινας ποιεῖσθαι. μὴ οὖν ἀποκρύπτου 

με, οἷς ἂν βούλοιο φίλος γενέσθαι διὰ γὰρ τὸ ἐπιμελεῖ- 
[9 5 ’ ““ , ,ὔ ᾿] “Ὁ. σθαι τοῦ ἀρέσαι τῷ ἀρέσκοντί μοι οὐκ ἀπείρως οἶμαι 

Υ Ν ’ »} 
ἔχειν πρὸς θήραν ἀνθρώπων. 

Ιο 
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20 
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62 ΜΕΜΟΚΑΔΙΖΙΑ, τι. νὶ. 40--38, 

,δοσγαΐες ἐλεη ἡμηιογοηδῖν οῶγ5 10 ὅδ αὶ σο-δοίτυδογ 707 
Ογοῤιίμς, ῥγουϊαεαῖ 216 γηϊοριασλ δ δοσῖδ. ἐς 276. αγιαῖ 
λογιομγαίο. Με τοἱὴἦξ ῥγαΐδε 115 σοοαῖ φιεαζίζίος ἀγα ἢ 
Ἴοῦε 70» λἰξ γηογαῖ, ὀιεέ ογιέν τυΐϊΐλῖγι ἐλε Ζϊγε1ές ὁ ἐγιείζ,, 

΄ - , κα“ Σ Καὶ ὁ Κριτόβουλος ἔφη, Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, τούτων 80 
» Ἂ᾽ “ “ 5 “ Ν Ἀ Ψ 

ἐγὼ τῶν μαθημάτων πάλαι ἐπιθυμῶ, ἄλλως τε καὶ εἰ 
“» ’ ε πο “» ͵ -" Ά Ν 5 Ν Ν 

ἐξαρκέσει μοι ἣ αὐτὴ ἐπιστήμη ἐπὶ τοὺς ἀγαθοὺς τὰς 
τ Ν᾿ Ν ἈΝ αν (ἢ Ν Ν Ν , υ ψυχὰς καὶ ἐπὶ τοὺς καλοὺς τὰ σώματα. καὶ ὁ Σωκράτης 81 

ἔφη. ᾿Αλλ᾽, ὦ Κριτόβουλε, οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἐμῇ ἐπιστήμῃ 

τὸ τὰς χεῖρας προσφέροντα ποιεῖν ὑπομένειν τοὺς καλούς. 

πέπεισμαι δὲ καὶ ἀπὸ τῆς Σκύλλης διὰ τοῦτο φεύγειν 
ἣν 5 ’ ., Ἂς -“ τ “-“ , Ὁ Ν ᾿Α 

τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι τὰς χεῖρας αὐτοῖς προσέφερε τὰς δέ 

γε Σειρῆνας, ὅτι τὰς χεῖρας οὐδενὶ προσέφερον, ἀλλὰ 
“ σι πᾶσι πόρρωθεν ἐπῇδον, πάντας φασὶν ὑπομένειν καὶ 

ἀκούοντας αὐτῶν κηλεῖσθαι. καὶ ὁ Κριτόβουλος ἔφη, 82 
τῷ ᾽ , “ς -“ ν μ᾿ Α: 5 θὸ ᾿ Ὡς οὐ προσοίσοντος τὰς χεῖρας, εἴ τι ἔχεις ἀγαθὸν εἰς 

“ σ΄“ 
φίλων κτῆσιν, δίδασκε. καὶ ὁ Σωκράτης ἔφη, Ὅταν οὖν, 88 
-τ' , Ψ Ν ’ , 5. 
ὦ Κριτόβουλε, φίλος τινὶ βούλῃ γενέσθαι, ἐάσεις με κατει- 

πεῖν σου πρὸς αὐτόν, ὅτι ἄγασαί τε αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμεῖς 

φίλος αὐτοῦ εἶναι ; Κατηγόρει, ἔφη ὁ Κριτόβουλος" οὐ- 
“- “ 3 

δένα γὰρ οἷδα μισοῦντα τοὺς ἐπαινοῦντας. ᾿Εὰν δέ σου 84 
, Υ̓ “ Ν Ά Ν ᾽ “ Ἅ, 

προσκατηγορήσω, ἔφη, ὅτι διὰ τὸ ἄγασθαι αὐτοῦ καὶ 

εὐνοϊκῶς ἔχεις πρὸς αὐτόν, ἄρα μὴ διαβάλλεσθαι δόξεις 
ΒΟ ὦ “ 3 Ν Ν δ ολδις » Ψ ζ » 
ὑπ ἐμοῦ ; ̓ Αλλὰ καὶ αὐτῷ μοι, ἔφη, ἐγγίγνεται εὔνοια 

πρὸς οὗς ἂν ὑπολάβω εὐνοϊκῶς ἔχειν πρὸς ἐμέ. Ταῦτα 85 
Ν ΄ ν ες »ν Ι ΡΥ τ λν , Ν “ 

μὲν δή, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐξέσται μοι λέψειν περὶ σοῦ 

πρὸς οὗς ἂν βούλῃ φίλους ποιήσασθαι" ἐὰν δέ μοι ἔτι 
“ ’ ΄“- 7 “ 

ἐξουσίαν δῷς λέγειν περὶ σοῦ ὅτι ἐπιμελής τε τῶν φίλων 

εἶ καὶ οὐδενὶ οὕτω χαίρεις ὡς φίλοις ἀγαθοῖς, καὶ ἐπί 
-» ΄“- μὴ 

τε τοῖς καλοῖς ἔργοις τῶν φίλων ἀγάλλει οὐχ ἧττον ἢ 

πως." 

β 

͵ 
Γ 
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Φ'΄ κ᾿ -“" ΄“ ον. ΜΔ “ 5» “ “ ’ὔ Ἅ 

ἐπὶ τοῖς σαυτοῦ, καὶ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς τῶν φίλων χαίρεις 
Ων “-“ “-“ ΄“ 

οὐδὲν ἧττον ἢ ἐπὶ τοῖς σαυτοῦ, ὅπως τε ταῦτα γίγνηται 

τοῖς φίλοις οὐκ ἀποκάμνεις μηχανώμενος, καὶ ὅτι ἔγνω- 
ἈΝ »} Ν. μ - Ν Ν ͵,ὔ -- 

κας ἀνδρὸς ἀρετὴν εἷναι νικᾶν τοὺς μὲν φίλους εὖ 
“ “ ’ ΄ ποιρῦντα, τοὺς δ᾽ ἐχθροὺς κακῶς, πάνυ ἂν οἷμαί σοι 

ἐπιτήδειον εἶναί με σύνθηρον τῶν ἀγαθῶν φίλων. Τί 

οὖν, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, ἐμοὶ τοῦτο λέγεις, ὥσπερ οὐκ 
᾿ “ ἈΠ" ἐπὶ σοὶ ὃν ὅ τι ἂν βούλῃ περὶ ἐμοῦ λέγειν ; Μὰ Δί οὔχ, 

“ “ιν Ἂν ψ 5, ΄ὕ ν ΣῊΝ τ ᾿ Ν . Ν 
ὥς ποτε ἐγὼ ᾿Ασπασίας ἤκουσα ἔφη γὰρ τὰς ἀγαθὰς 

’ Ν , 2 ’ὔ ᾿ 4, ’ὔ 

προμνηστρίδας μετὰ μεν ἀληθείας τἀγαθὰ διαγγελλούσας 
Ξ- , 

δεινὰς εἶναι συνάγειν ἀνθρώπους εἰς κηδείαν, ψευδομένας 

δ᾽ οὐκ ἐθέλειν ἐπαινεῖν" τοὺς γὰρ ἐξαπατηθέντας ἅμα μι- 

σεῖν ἀλλήλους τε καὶ τὴν προμνησαμένην. ἃἂ δὴ καὶ ἐγὼ 
“ «ε “ -“ “ 

πεισθεὶς ὀρθῶς ἔχειν ἡγοῦμαι οὐκ ἐξεῖναί μοι περὶ σοῦ 
, “-“ ἕ Ν 

81 λέγειν ἐπαινοῦντι οὐδέν, ὅ τι ἂν μὴ ἀληθεύω. Σὺ μὲν 

35 

ἄρα, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, τοιοῦτός μοι φίλος εἶ, ὦ Σώ- 

κρατες, οἷος, ἂν μέν τι αὐτὸς ἔχω ἐπιτήδειον εἰς τὸ 
͵ , 

φίλους κτήσασθαι, συλλαμβάνειν μοι" εἰ δὲ μή, οὐκ ἂν 

ἐθέλοις πλάσας τι εἰπεῖν ἐπὶ τῇ ἐμῇ ὠφελείᾳ. Πότερα 
ε ἐ ἐ 

μν ’ “ “ 

δ᾽ ἄν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὦ Κριτόβουλε, δοκῶ σοι μᾶλλον 
-“ “-“ “ Δ “-“ 

ὠφελεῖν σε τὰ ψευδῆ ἐπαινῶν, ἢ πείθων πειρᾶσθαί σε 

ἀγαθὸν ἄνδρα γενέσθαι ; εἰ δὲ μὴ φανερὸν οὕτω σοι, 
“ , ’ “ 

ἐκ τῶνδε σκέψαι" εἰ γάρ σε βουλόμενος φίλον ποιῆσαι 
, 

ναυκλήρῳ ψευδόμενος ἐπαινοίην, φάσκων ἀγαθὸν εἶναι 
Ἔ ε , " » ’ 7 Ν “ 

κυβερνήτην, ὁ δέ μοι πεισθεὶς ἐπιτρέψειέ σοι τὴν ναῦν 
Ν Ἕ ΄- Ν ΌΝ 5» 7 Ν ΩΝ μὴ ἐπισταμένῳ κυβερνᾶν, ἔχεις τινὰ ἐλπίδα μὴ ἂν σαυ- 

“ ἌΔ “ τόν τε καὶ τὴν ναῦν ἀπολέσαι ; ἢ εἴ σοι πείσαιμι κοινῇ 

τὴν πόλιν ψευδόμενος ὡς ἂν στρατηγικῷ τε καὶ δικα- 
“- ν “ ν » , , ἃ ν 

στικῷ καὶ πολιτικῷ ἑαυτὴν ἐπιτρέψαι, τί ἂν οἴει σεαυ- 

Ε 

Ιο 

20 

σι 

τὸν καὶ τὴν πόλιν ὑπὸ σοῦ παθεῖν ; ἢ εἴ τινας ἰδίᾳ τῶν 30 

πολιτῶν πείσαιμι ψευδόμενος ὡς ὄντι οἰκονομικῷ τε καὶ 
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ἐπιμελεῖ τὰ ἑαυτῶν ἐπιτρέψαι, ἃρ᾽ οὐκ ἂν πεῖραν διδοὺς 

ἅμα τε βλαβερὸς εἴης καὶ καταγέλαστος φαίνοιο ; ἀλλὰ 89 
, ἀν ς"-. , Ν ςς ἡ μὴ 

συντομωτάτη τε καὶ ἀσφαλεστάτη καὶ καλλίστη ὃδός, ὦ 

Κριτόβουλε, ὅ τι ἂν βούλῃ δοκεῖν ἀγαθὸς εἷναι, τοῦτο 
Ν ’ ΝΜ Ἂς -΄ “ἷ Σ 5 ν, “4 

5 καὶ γενέσθαι ἀγαθὸν πειρᾶσθαι. ὅσαι δ᾽ ἐν ἀνθρώποις 

ἀρεταὶ λέγονται, σκοπούμενος εὑρήσεις πάσας μαθήσει 

τε καὶ μελέτῃ αὐξανομένας. ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Κριτόβουλε, 
-“ - - ΟΝ τπ “ ᾿ Ν ’, » 

οὕτως οἶμαι δεῖν ἡμᾶς θηρᾶν. εἰ δὲ σύ πως ἄλλως γιγ- 
2 

νώσκεις, δίδασκε. καὶ ὁ Κριτόβουλος, ᾿Αλλ᾽ αἰσχυνοίμην 
Μ Ν τι ἡ , ,ὔ ’ Ξ ΝΜ Ν ἃς το ἄν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀντιλέγων τούτοις" οὔτε γὰρ καλὰ 

» ᾽ “ , »ν 

οὗτε ἀληθῆ λέγοιμ᾽ ἄν. 

ΘΗ ΑΡΥ ΒΕ ΗΝ 

716 τοΐδο ζει γεζγεοδς 977 ϑοεγαΐες 15 ,Μεζίλεγ σἤούυ» 72: 114 
“οοἕ αὐνΐοσο ἦδ ραῦὺς Το “1γ]δέαγολης, τυῖο λαύίγι ἃ 71247)6 67, 
οὔ γείαζίογις ὀμ7ζαϊε,ιγιο {5 ὁσέαζε, σας ζαιερδέ ἐο γεαῖζε ἐζεηε 
τε ειεῤῥογίζγρ ὧν  ογιεσέ ἠαΦοτ. 

Καὶ μὴν τὰς ἀπορίας γε τῶν φίλων τὰς μὲν δι᾿ ἄγνοιαν 1 

ἐπειρᾶτο γνώμῃ ἀκεῖσθαι, τὰς δὲ δι’ ἔνδειαν διδάσκων 
κατὰ δύναμιν ἀλλήλοις ἐπαρκεῖν. ἐρῶ δὲ καὶ ἐν τούτοις 

τι5 ἃ σύνοιδα αὐτῷ. ᾿Αρίσταρχον γάρ ποτε ὁρῶν σκυθρω- 

πῶς ἔχοντα, ἜἜἕοικας, ἔφη, ὦ ᾿Αρίσταρχε, βαρέως φέρειν 

τι. χρὴ δὲ τοῦ βάρους μεταδιδόναι τοῖς φίλοις" ἴσως 

γὰρ ἄν τί σε καὶ ἡμεῖς κουφίσαιμεν. καὶ ὃ ̓ Αρίσταρχος, 5 
᾿Αλλὰ μήν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐν πολλῇ γέ εἰμι ἀπορίᾳ. 

29 ἐπεὶ γὰρ ἐστασίασεν ἡ πόλις, πολλῶν φυγόντων εἰς τὸν 
Πειραιᾶ, συνεληλύθασιν ὡς ἐμὲ καταλελειμμέναι ἀδελφαί 

τε καὶ ἀδελφιδαῖ καὶ ἀνεψιαὶ τοσαῦται, ὥστ᾽ εἶναι ἐν τῇ 
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᾿ς “ , 

οἰκίᾳ τέτταρας καὶ δέκα τοὺς ἐλευθέρους. λαμβάνομεν δὲ 

οὔτε ἐκ τῆς γῆς οὐδέν᾽ οἱ γὰρ ἐναντίοι κρατοῦσιν αὐτῆς" 
πεν σ κα " π᾿ ὦ , Ν 5 κι οὔτ᾽ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν: ὀλιγανθρωπία γὰρ ἐν τῷ ἄστει 
, Ν Ν Ν ει οὖ 5 "-“" γον ’ 

γέγονε. τὰ ἔπιπλα δὲ οὐδεὶς ὠνεῖται, οὐδὲ δανείσασθαι 
5 7. Ν 5 , Ψ Ν ΄ Ν᾽ ,ὔ οὐδαμόθεν ἔστιν ἀργύριον, ἀλλὰ πρότερον ἄν τίς μοι 

-“ “-“ “ “-“ -“- μι “ 

δοκεῖ ἐν τῇ ὁδῷ ζητῶν εὑρεῖν ἢ δανειζόμενος λαβεῖν. 
Ν δ» Ν 

χαλεπὸν μὲν οὖν ἐστιν, ὦ Σώκρατες, τοὺς οἰκείους περι- 
΄- 5 ἕξ 5 ’ Ν ᾽ὔ ’ 5 

ορᾶν ἀπολλυμένους, ἀδύνατον δὲ τοσούτους τρέφειν ἐν 

8 τοιούτοις πράγμασιν. ἀκούσας οὖν ταῦτα ὁ Σωκράτης, Τί 

ποτέ ἐστιν, ἔφη, ὅτι Κεράμων μὲν πολλοὺς τρέφων οὐ 
“ , 

μόνον ἑαυτῷ τε καὶ τούτοις τἀπιτήδεια δύναται παρέχειν, 
»} Ἀς -“ “ “ ι "-“ Φ ": 

ἀλλὰ καὶ περιποιεῖται τοσαῦτα ὥστε καὶ πλουτεῖν, σὺ δὲ 
΄ , ᾽ “-“ ᾿ 

πολλοὺς τρέφων δέδοικας μὴ δι᾽ ἔνδειαν τῶν ἐπιτηδείων 

ἅπαντες ἀπόλησθε; Ὅτι νὴ Δί, ἔφη, ὁ μὲν δούλους τρέ- 
3 

φει, ἐγὼ δ᾽ ἐλευθέρους. Καὶ πότερον, ἔφη, τοὺς παρὰ σοὶ 
Ν Ἀγ 5: 

ἐλευθέρους οἴει βελτίους εἶναι, ἢ τοὺς παρὰ Κεράμωνι 
9 

δούλους ; ̓Εγὼ μὲν οἶμαι, ἔφη, τοὺς παρ᾽ ἐμοὶ ἐλευθέρους. 

Οὐκοῦν, ἔφη, αἰσχρὸν τὸν μὲν ἀπὸ τῶν πονηροτέρων 
᾽ “ Ν Ν γεν , ν "» " ΄ ΓΙ 

εὐπορεῖν, σὲ δὲ πολλῷ βελτίους ἔχοντα ἐν ἀπορίᾳ εἶναι; 

Νὴ Δί, ἔφη: ὁ μὲν γὰρ τεχνίτας τρέφει, ἐγὼ δ᾽ ἐλευ- 
Σ ᾿ , “ 5 θερίως πεπαιδευμένους. ἾΑρ᾽ οὖν, ἔφη, τεχνῖταί εἰσιν 

Γ᾿ ’ “ 5 ’ 4 , 3 Ν 

οἱ χρήσιμόν τι ποιεῖν ἐπιστάμενοι; Μάλιστά γ᾽, ἔφη. 
“ ᾽ Οὐκοῦν χρήσιμά γ᾽ ἄλφιτα; Σφόδρα γε. Τί δ᾽ ἄρτοι; 

᾿ » 
Οὐδὲν ἧττον. Τί γάρ; ἔφη, ἱμάτιά τε ἀνδρεῖα καὶ γυναι- 

κεῖα καὶ χιτωνίσκοι καὶ χλαμύδες καὶ ἐξωμίδες ; Σφόδρα 
᾽ Νν “ ,ὔ Ν Ν ε Ν γ᾽, ἔφη, καὶ πάντα ταῦτα χρήσιμα. "ἕπειτα, ἔφη, οἱ παρὰ 

εἰ ΓᾺ 5ὼΝ ᾿Ὶ ᾿ ὦ “- Ν Φ ε 

σοὶ τούτων οὐδὲν ἐπίστανται ποιεῖν ; ΠΠἀντὰ μὲν οὖν, ὡς 
Μῃ 8 ἐγῴμαι. Εἶτ᾽ οὐκ οἷσθ᾽ ὅτι ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν τούτων, ἀλφι- 

’ 

τοποιίας, Ναυσικύδης οὐ μόνον ἑαυτόν τε καὶ τοὺς οἰκέτας 
, “-“ τρέφει, ἀλλὰ πρὸς τούτοις καὶ ὗς πολλὰς καὶ βοῦς, καὶ 

-“ “- “ Ἀ “- ’ , 

περιποιεῖται τοσαῦτα ὥστε καὶ τῇ πόλει πολλάκις λει- 

"ἣν 

ωι 

Ιο 
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“ Ν Ν ἃς ὁ Ἔ , Κύ 4 ὶ ί “ 

τουργεῖν, ἀπὸ δὲ ἀρτοποιίας Κύρηβος τὴν τε οἰκίαν πᾶσαν 
5 “-“ ’ ν π Ν ᾿ 

διατρέφει καὶ (ζῇ δαψιλῶς, Δημέας δ᾽ ὁ Κολλυτεὺς ἀπὸ 
, 

χλαμυδουργίας, Μένων δ᾽ ἀπὸ χλανιδοποιίας, Μεγαρέων 

δ᾽ οἱ πλεῖστοι ἀπὸ ἐξωμιδοποιίας διατρέφονται, Νὴ Δί, 

5. ἔφη οὗτοι μὲν γὰρ ὠνούμενοι βαρβάρους ἀνθρώπους 
“- ν ἔχουσιν, ὥστ᾽ ἀναγκάζειν ἐργάζεσθαι ἃ καλῶς ἔχει, ἐγὼ 

δ᾽ ἐλευθέρους τε καὶ συγγενεῖς. "Ἐπειτ᾽, ἔφη, ὅτι ἐλεύ- 7 
,ὕ ᾿ Ν “- -“ Ν Ν 

θεῤοί τ᾽ εἰσὶ καὶ συγγενεῖς σοι, οἴει χρῆναι αὐτοὺς μηδὲν 
“ Ἶ “-“ 

ἄλλο ποιεῖν ἢ ἐσθίειν καὶ καθεύδειν; πότερον καὶ τῶν 

το ἄλλων ἐλευθέρων τοὺς οὕτω ζῶντας ἄμεινον διάγοντας 
-“ ΄ «. Ν ,ὔ ΄ 

ὁρᾷς καὶ μᾶλλον εὐδαιμονίζεις, ἢ τοὺς ἃ ἐπίστανται χρή- 
Ν Ν , μὴ 

σιμα πρὸς τὸν βίον, τούτων ἐπιμελομένους ; ἢ τὴν μὲν 
5 , Ν Ν 5 , ᾽ θά “ 5 θ , ’ ἀργίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν αἰσθάνει τοῖς ἀνθρώποις πρός 

΄ ,ὔ Ν 

τε τὸ μαθεῖν ἃ προσήκει ἐπίστασθαι καὶ πρὸς τὸ μνη- 
΄ , ν ν ἐξ , .Σ ΄ 

τ: μονεύειν ἃ ἂν μάθωσι καὶ πρὸς τὸ ὑγιαίνειν τε καὶ ἰσχύειν 

τοῖς σώμασι καὶ πρὸς τὸ κτήσασθαί τε καὶ σώζειν τὰ χρή- 
Ν Ν ’ 3 ,ὔ Μ“ Ν “- Ἢ Ψ' Ν Ν 

σιμα πρὸς τὸν βίον ὠφέλιμα ὄντα, τὴν δ᾽ ἐργασίαν καὶ τὴν 
"» 2 5. Ν ἽἋ ΝΥ Ν Ν 5 ᾿ 5» 

ἐπιμέλειαν οὐδὲν χρήσιμα; ἔμαθον δὲ ἃ φὴς αὐτὰς ἐπι- 8 

στασθαι πότερον ὡς οὔτε χρήσιμα ὄντα πρὸς τὸν βίον 
“ μ 

39 οὔτε ποιήσουσαι αὐτῶν οὐδέν, ἢ τοὐναντίον ὡς καὶ ἐπι- 
,’ [4 --. ’ Ὁ, τ ᾽ “-“ , 

μελησόμεναι τούτων καὶ ὠφελησόμεναι ἀπ᾿ αὐτῶν, ποτέ- 
΄ “ “ εν 

ρως γὰρ' ἂν μᾶλλον ἄνθρωποι σωφρονοῖεν, ἀργοῦντες, ἢ 

τῶν χρησίμων ἐπιμελόμενοι; ποτέρως δ᾽ ἂν δικαιότεροι 
“- ἊΝ , μι Σ “ 7, “ 
εἶεν, εἰ ἐργάζοιντο, ἢ εἰ ἀργοῦντες βουλεύοιντο περὶ τῶν 
5 , 5 Ν ἈΤ ὧν 7 ε “ π Μ δ ἰδ , ἐπιτηδείων ; ἀλλὰ καὶ νῦν μέν, ὡς ἐγῴμαι, οὔτε σὺ ἐκείνας 9 

“ σι ρα -“ ’ Ν Ν ε ΄, ϑιιςᾳ 9 7 

φιλεῖς οὔτ᾽ ἐκεῖναι σέ, σὺ μὲν ἡγούμενος αὐτὰς ἐπιζημίους 

εἶναι σεαυτῷ, ἐκεῖναι δὲ σὲ ὁρῶσαι ἀχθόμενον ἐφ᾽ ἑαυταῖς. 

ἐκ δὲ τούτων κίνδυνος μείζω τε ἀπέχθειαν γίγνεσθαι καὶ 

τὴν προγεγονυῖαν χάριν μειοῦσθαι. ἐὰν δὲ προστατήσῃς 

30 ὅπως ἐνεργοὶ ὦσι, σὺ μὲν ἐκείνας φιλήσεις, ὁρῶν ὠφελί- 

μους σεαυτῷ οὔσας, ἐκεῖναι δὲ σὲ ἀγαπήσουσιν, αἰσθό- 

» οι 



10 

11 

12 

19 
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μεναι χαίροντα αὐταῖς, τῶν δὲ προγεγονυιῶν εὐεργεσιῶν 

ἥδιον μεμνημένοι τὴν ἀπ᾽ ἐκείνων χάριν αὐξήσετε καὶ ἐκ 

τούτων φιλικώτερόν τε καὶ οἰκειότερον ἀλλήλοις ἕξετε. 
᾿ Ν ΄ὔ ᾿ ’ "' 5 , Ε , 

εἰ μὲν τοίνυν αἰσχρόν τι ἔμελλον ἐργάσασθαι, θάνατον 

ἀντ᾽ αὐτοῦ προαιρετέον ἦν" νῦν δὲ ἃ μὲν δοκεῖ κάλλιστα 

καὶ πρεπωδέστατα γυναιξὶν εἶναι ἐπίστανται, ὡς ἔοικε. 
πάντες δὲ ἃ ἐπίστανται ῥᾷστά τε καὶ τάχιστα καὶ κἀλ- 

λιστα καὶ ρα ἐργάζνται. μὴ οὖν ὄκνει, ἔφη. ταῦτα 

ήυκώμα αὐταῖς ἃ σοί τε λυσιτελήσει κἀκείναις" καΐ, 

ὡς εἰκός, ἡδέως ὑπακούσονται. ᾿Αλλὰ νὴ τοὺς θεούς, ἔφη 
δ᾽9 “ ΄σ 

ὁ ᾿Αρίσταρχος, οὕτω μοι δοκεῖς καλῶς λέγειν, ὦ Σώκρατες, 

ὥστε πρόσθεν μὲν οὐ προσιέμην δανείσασθαι, εἰδὼς ὅτι 

ἀναλώσας ὃ ἂν λάβω οὐχ ἕξω ἀποδοῦναι, νῦν δέ μοι δοκῶ 

εἰς ἔργων ἀφορμὴν ὑπομενεῖν αὐτὸ ποιῆσαι. 

7}ὴς αὐοΐεο 2γουες 5σὸ σηεεσσογμῖ, ἐλα «4γ:δίαγελμς αἴογῖδ 
5267715 145 61655 α»το7ι ἐλι67»1., ὀμέ 1δ ἐς αὐυϊεεα ἐο ἐεἰ ἔλθη ἐλ 

δο7} οΓ 116 σἡδοῤ- ἄορ, τυλίελ λας τίς πδὲ 07 ἐλε ἤοεξ, 
Ζλοιεσὰ τέ αὔογαῖς γιε11}.67γ. γροαΐ 7107. τυοοί. 

Ἔκ τούτων δὲ ἐπορίσθη μὲν ἀφορμή, ἐωνήθη δὲ ἔρια, : 
3.4 , Ν δον ΡΣ , πον 

καὶ ἐργαζόμεναι μὲν ἠρίστων, ἐργασάμεναι δὲ ἐδείπνουν, 
«ε Ν Ν 5 Ν “ Φ δ . Ἁ ΄ , 

ἱλαραὶ δὲ ἀντὶ σκυθρωπῶν ἦσαν, καὶ ἀντὶ ὑφορωμένων 

ἑαυτοὺς ἡδέως ἀλλήλους ἑώρων, καὶ αἱ μὲν ὡς κηδεμόνα 

ἐφίλουν, ὁ δὲ ὡς ὠφελίμους ἠγάπα. τέλος δὲ ἐλθὼν 
Ν δ Ἷ ε “-“ " 

πρὸς τὸν Σωκράτην χαίρων διηγεῖτο ταῦτά τε καὶ ὅτι : 
᾿ -“ 4. , ’ " 9 ΄“- 5» ’, ἣ" Ἀ Ψ ’ὔ 

αἰτιῶνται αὐτὸν μόνον τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ ἀργὸν ἐσθίειν. 
δ 86 ’ Ν 3 ᾿ ες κ᾿ - 

καὶ ὃ Σωκράτης ἔφη, Εἶτ᾽ οὐ λέγεις αὐταῖς τὸν τοῦ κυνὸς 
, ν Ἁ “ "» ’ Ψ ΄“ Ν -. , 

λόγον; φασὶ γάρ, ὅτε φωνήεντα ἦν τὰ ζῷα, τὴν οἷν πρὸς 
Ρ Ἁ ᾿ς 5» “-“ Ἀ ΄“ “Δ ε ΄“ ᾿" 

τὸν δεσπότην εἰπεῖν, Θαυμαστὸν ποιεῖς, ὃς ἡμῖν μὲν ταῖς 

Ιο 

. οι 

Ε ᾽ 
καὶ ἔριά σοι καὶ ἄρνας καὶ τυρὸν παρεχούσαις οὐδὲν δίδως .- 

«τς 
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“ὕ ΓΝ ἈΝ ς 5 “ “ “ΩΝ ξ 5. Ν σοὺς ν 
ὃ τι ἂν μὴ ἐκ τῆς γῆς λάβωμεν, τῷ δὲ κυνΐ, ὃς οὐδὲν τοιοῦτόν 

σοι παρέχει, μεταδίδως οὗπερ αὐτὸς ἔχεις σίτου. τὸν κύνα 14 
“ 5 ΄ ᾿] -" ἤρι ἃς Ν 75 Ἀ᾽ εἰς ’ ε κ 

οὖν ἀκούσαντα εἰπεῖν, Ναὶ μὰ Δί᾽" ἐγὼ γάρ εἶμι ὃ καὶ 
ὩΣ τ: τ Ξαδ ἃ , "5 ε ’ ποθ ᾿Α “ 
ὑμᾶς αὐτὰς σώζων ὥστε μὴτε ὑπ᾽ ἀνθρώπων κλέπτεσθαι 

γι φ. Ἄ, δ, ε 5 Ἁ « “-“ ᾽ Ν 5 . 

5.μήτε ὑπὸ λύκων ἁρπάζεσθαι, ἐπεὶ ὑμεῖς γε, εἰ μὴ ἐγὼ 

προφυλάττοιμι ὑμᾶς, οὐδ᾽ ἂν νέμεσθαι δύναισθε, φοβού- 
ΠὙἘΨ,! ’ “ Ν ’ Ν ᾿ς ’ 

μεναι μὴ ἀπόλησθε. οὕτω δὴ λέγεται καὶ τὰ πρόβατα 

συγχωρῆσαι τὸν κύνα προτιμᾶσθαι. καὶ σὺ οὖν ἐκείναις 
’ Ν 

λέγε ὅτι ἀντὶ κυνὸς εἶ φύλαξ καὶ ἐπιμελητής, καὶ διὰ σὲ 
το οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς ἀδικούμεναι ἀσφαλῶς τε καὶ ἡδέως ἐργαζό- 

μεναι ζῶσιν. 

(ςΠΑΡΊΤΕΣΕ ΗΣ 

,ϑοογαίες 7,166 1710 αγι οἷα ἀςφιεαϊγιίαγιος 771 2)671247.)},, 7722 2726 
2;17172167. αὐἰτνδες ἀΐηε 9 σαδέ ἀτύαγν γαῖδε φγία!ξ, ἀγα 271ε- 

αἰογιίδν ἕο σεθῖ αγι θηρῤίογηιογι σε ας 10 ἀϊ5 αρὸ για σγ- 
εἰεγεσέαγιεος. 

ἼΑλλον δέ ποτε ἀρχαῖον ἑταῖρον διὰ χρόνου ἰδών, 1 

Πόθεν, ἔφη, Εὔθηρε, φαίνει; Ὑπὸ μὲν τὴν κατάλυσιν 
“ ΄ ἸΣΈΑΝ ᾧ τ ᾽ “ 5 ΄ ο 

τοῦ πολέμου, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐκ τῆς ἀποδημίας, νυνὶ 
΄ Ψ Ν » 

τι μέντοι αὐτόθεν. ἐπειδὴ γὰρ ἀφῃρέθημεν τὰ ἐν τῇ 
ς , , - Ν “9 “ ε 4 ϑ.Ν 

ὑπερορίᾳ κτήματα, ἐν δὲ τῇ ᾿Αττικῇ ὃ πατήρ μοι οὐδὲν 

κατέλιπεν, ἀναγκάζομαι νῦν ἐπιδημήσας τῷ σώματι ἐργα- 
Ὁ “-“ ΄ ΄“- ζόμενος τὰ ἐπιτήδεια πορίζεσθαι. δοκεῖ δέ μοι τοῦτο 

κρεῖττον εἶναι ἢ δεῖσθαί τινος ἀνθρώπων, ἄλλως τε καὶ 

2. μηδὲν ἔχοντα ἐφ᾽ ὅτῳ ἂν δανειζοίμην. Καὶ πόσον 2 
, Υ ν ν κ ε Χ ΩΣ “« τς 

χρόνον οἴει σοι, ἔφη, τὸ σῶμα ἱκανὸν εἶναι μισθοῦ τὰ 

ἐπιτήδεια ἐργάζεσθαι; Μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη, οὐ πολὺν χρόνον, 



ῬΚΙΡῈ ΑΔΜῺὮῸ ΣΟΨΥΕΔΤΎ. ὅρ 

Κ Ν 7 Ν “ἴ ΄, , δῆλ “ ὃ αἱ μήν, ἔφη, ὅταν γε πρεσβύτερος γένῃ, δῆλον ὅτι δα- 
, Ν ΄ ᾿ μ Ν 5 7, 5 , “ 

πάνης μὲν δεήσει, μισθὸν δὲ οὐδείς σοι ἐθελήσει τῶν 
-“ ᾽ “ ’ ΄“ 

τοῦ σώματος ἔργων διδόναι. ᾿Αληθῆ λέγεις, ἔφη. Οὐκοῦν, 

ἔφη, κρεῖττόν ἐστιν αὐτόθεν τοῖς τοιούτοις τῶν ἔργων 
5 (θ θ ἃ " β ,ὔ ω , 5 ΄ " 
ἐπιτίθεσθαι ἃ καὶ πρεσβυτέρῳ γενομένῳ ἐπαρκέσει, καὶ 

, “- 7, ΄ ’ “ προσελθόντα τῳ τῶν πλείονα χρήματα κεκτημένων, τῷ 
, “ Ϊ; “ 

δεομένῳ τοῦ συνεπιμελησομένου, ἔργων τε ἐπιστατοῦντα 
’ 

καὶ συγκομίζοντα καρποὺς καὶ συμφυλάττοντα τὴν οὐσίαν, 

ὠφελοῦντα ἀντωφελεῖσθαι. Χαλεπῶς ἄν, ἔφη, ἐγώ, ὦ 

Σώκρατες, δουλείαν ὑπομείναιμι. Καὶ μὴν οἵ γε ἐν ταῖς 

πόλεσι προστατεύοντες καὶ τῶν δημοσίων ἐπιμελόμενοι 

οὐ δουλοπρεπέστεροι ἕνεκα τούτου, ἀλλ᾽ ἐλευθεριώτεροι 
σ Ψψ» νομίζονται. Ὅλως, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τὸ ὑπαίτιον εἶναί 

ν ἢ ἢ 7ὔ ἊΣ ͵] Ν Μ ] ’ 

τινι οὐ πάνυ προσίεμαι. Καὶ μήν, ἔφη, Εὔθηρε, οὐ πὰννυ 
ΓΒ, ’ Ψ ε “ Ν Φυοαι φ » Ν Ἂν (ἢ 

γε ῥάδιόν ἐστιν εὑρεῖν ἔργον ἐφ᾽ ᾧ οὐκ ἄν τις αἰτίαν 

ἔχοι. χαλεπὸν γὰρ οὕτω τι ποιῆσαι ὥστε μηδὲν ἁμαρ- 

τεῖν, χαλεπὸν δὲ καὶ ἀναμαρτήτως τι ποιήσαντα μὴ 
-“ -“ Α Ἁ ΄ - 

ἀγνώμονι κριτῇ περιτυχεῖν" ἐπεὶ καὶ οἷς νῦν ἐργάζεσθαι 
Ν “ ᾿ὲ. ’ ΕῚ προ β , 

φὴς θαυμάζω εἰ ῥᾷδιόν ἐστιν ἀνέγκλητον διαγίγνεσθαι. 
΄- Α κ 

68 χρὴ οὖν πειρᾶσθαι τοὺς φιλαιτίους φεύγειν καὶ τοὺς 
' ᾿ ΩΝ 

εὐγνώμονας διώκειν, καὶ τῶν πραγμάτων ὅσα μὲν δύνασαι 
“ « Ἷ “ Ν τς ΄ , “ 

ποιεῖν ὑπομένειν, ὅσα δὲ μὴ δύνασαι φυλάττεσθαι. ὅ τι 

δ᾽ ἂν πράττῃς, τούτου ὡς κάλλιστα καὶ προθυμότατα 
Ν . “ ᾿ “ ἬΝ Ὡς ͵ - " ἐπιμελεῖσθαι. οὕτω γὰρ ἥκιστ᾽ ἂν μέν σε οἶμαι ἐν 

8) ἢ 2 ! Ν “ 5 ,ὔ 7 ξ΄ » 

αἰτίᾳ εἶναι, μάλιστα δὲ τῇ ἀπορίᾳ βοήθειαν εὑρεῖν. 
εα Ν ᾿ 5 7 “ Ν 93 Ν “ ῥᾷστα δὲ καὶ ἀκινδυνότατα ζῆν καὶ εἰς τὸ γῆρας διαρ- 

κέστατα. 

"" σι 

20 
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ΤΟ 

70 ΜΕΜΟΔΑΔΙΖΙΑ, τι. ἴχ. τ--8. 

σΟΠΑΡ Ια 

Ἧἶ αὐυΐτξες Ογίΐο, τυῖο ἐς γεμοῖ 1ογηιογθαῖ τυΐΐλ , ἡ ψοίοιες 
ἠατυξιεές, 9 οοΐ ἃ 75πα7γ2 τὐῆο λα φίέαν 414 τυαΐελαορ' 
707 ζη, 

Οἷδα δέ ποτε αὐτὸν καὶ Κρίτωνος ἀκούσαντα ὡς 1 

χαλεπὸν ὁ βίος ᾿Αθήνησιν εἴη ἀνδρὶ βουλομένῳ τὰ ἑαυ- 
κ᾿ , τα , Ν 5» , ᾿] ,7ὔ Ν 

τοῦ πράττειν. Νῦν γάρ, ἔφη, ἐμέ τινες εἰς δίκας ἄγουσιν, 
᾽ "“ ᾿] - ΞΕ » “ 5 5 κα 7 “ 

οὐχ ὅτι ἀδικοῦνται ὑπ᾽ ἐμοῦ, ἀλλ᾽ ὅτι νομίζουσιν ἥδιον 
νΝ 5 ’ ’ εν “ Ν Ἂ, ε 

ἂν με ἀργύριον τελέσαι ἢ πράγματα ἔχειν. καὶ ὁ ἃ 

Σωκράτης, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Κρίτων, κύνας δὲ τρέφεις, 
“ Ν , ἌΡ ας “ “ 2 , ᾽ ἵνα σοι τοὺς λύκους ἀπὸ τῶν προβάτων ἀπερύκωσι ; Καὶ 

ἴω »“ Δ 

μάλα, ἔφη: μᾶλλον γάρ μοι λυσιτελεῖ τρέφειν ἢ μή. Οὐκ 

ἂν οὖν θρέψαις καὶ ἄνδρα ὅστις ἐθέλοι τε καὶ δύναιτό 
“5 ,’ὕ Ν » “ ᾿] “ «ς ὔ 

σου ἀπερύκειν τοὺς ἐπιχειροῦντας ἀδικεῖν σε; Ἡδέως 8 
»κ ν :] Ν , “ ᾿ς ἀτὸν ἐν 

γ᾽ ἄν, ἔφη, εἰ μὴ φοβοίμην ὅπως μὴ ἐπ᾽ αὐτόν με τρά- 
..᾽ 5 [4] “ “ »“ ’ ᾿ ποιτο. Τί δ᾽; ἔφη, οὐχ ὁρᾷς ὅτι πολλῷ ἥδιόν ἐστι 

’ “ Ν 5 ν ἃ 8 ’ 3 “-“" 

χαριζόμενον οἵῳ σοὶ ἀνδρὶ ἢ ἀπεχθόμενον ὠφελεῖσθαι ; 
Φφγ ) ὦ ποτα, ᾿] , “ ΄ 5 “ “ 

εὖ ἴσθ᾽ ὅτι εἰσὶν ἐνθάδε τῶν τοιούτων ἀνδρῶν, οἱ πάνυ 

ἂν φιλοτιμηθεῖεν φίλῳ σοι χρῆσθαι. 

δεῖ α ἡιαι ἤδ ηαῖς γι 216 2007. εξ οἰοφιεογιί “1 γε δ6,122)2145, 
τὐἶο Ζγ715 ἐλ 617 οτογε {ΖϊρΖοιεΣ αγίξ αραΐγοέ ζΐξ οηηῤέογογ᾽ 5 
20717716717075. 

Καὶ ἐκ τούτων ἀνευρίσκουσιν ᾿Αρχέδημον, πάνυ μὲν 4 
΄ νΝ " ΄σ ν ΄σ- , ΓΞ ᾿) Ν 3 

ἱκανὸν εἰπεῖν τε καὶ πρᾶξαι, πένητα δέ; οὐ γὰρ ἦν οἷος 

ἀπὸ παντὸς κερδαίνειν, ἀλλὰ φιλόχρηστός τε καὶ ἔφη 
ε“- “- » ΤΩΣ, “-“ “- , ’, κ᾿ ε 
βᾷστον εἰναι ἀπὸ τῶν συκοφαντῶν λαμβάνειν. τούτῳ οὖν ὃ 
Κ , ε ’ὔ ,ὔ Ω -“ Δ ν μι ᾿ "ἢ ρίτων, ὁπότε συγκομίζοι ἢ σῖτον ἢ ἔλαιον ἢ οἶνον ἢ 

Υ “ “ 

ἔρια ἤ τι ἄλλο τῶν ἐν ἀγρῷ γιγνομένων χρησίμων πρὸς 

Ϊ 
᾿ 



4 ΞΟΖΧΖΑ͂ΔΜ ΨΑΦ7ΤΌΟΩΠΡΦοΟσ. 1 

τὸν βίον, ἀφελὼν ἔδωκε" καὶ ὁπότε θύοι, ἐκάλει, καὶ 
Ν “ , 5 »-“ ΄ὔ ς Ὁ 

5 τὰ τοιαῦτα πάντα ἐπεμελεῖτο... νομίσας δὲ ὁ ᾿Αρχέδημος 
5 , «ε ν 7ὔ “Ὁ , ε 

ἀποστροφήν οἱ τὸν Κρίτωνος οἶκον, μάλα περιεῖπεν 
2 ’ Ν δὰ »“" ’ Ν «, 4 

αὐτόν. καὶ εὐθὺς τῶν συκοφαντούντων τὸν Κρίτωνα ἀνευ- 

ρίσκει πολλὰ μὲν ἀδικήματα, πολλοὺς δ᾽ ἐχθρούς" καὶ 
, » ’ὔ ’ὔ’ 5" , ᾳ 5 Ν νο. προσεκαλέσατο εἰς δίκην δημοσίαν, ἐν ἡ αὐτὸν ἔδει κρι- 

6 θῆναι ὅ τι δεῖ παθεῖν ἢ ἀποτῖσαι. ὁ δὲ συνειδὼς αὑτῷ 
Ν Ν Ν , 2 " ’ὔ "“ 5» “ “ 

πολλὰ καὶ πονηρὰ πάντ᾽ ἐποίει ὥστε ἀπαλλαγῆναι τοῦ 

᾿Αρχεδήμου. ὁ δὲ ᾿Αρχέδημος οὐκ ἀπηλλάττετο, ἕως τόν 
Κ 7 5 “ Ν 3" σο [4 ἔδ 5 " δὲ τε Κρίτωνα ἀφῆκε καὶ αὐτῷ χρήματα ἔδωκεν. ἐπεὶ δὲ 

τοῦτό τε καὶ ἄλλα τοιαῦτα ὃ ᾿Αρχέδημος διεπράξατο, ἤδη 

τότε, ὥσπερ ὅ ὺς ἀγαθὸν κύνα ἔ ὶ οἱ ἄλλοι ᾿ ρ ὅταν νομεὺς ἀγαθὸν κύνα ἔχῃ, καὶ οἱ 
“ ΄ ’ Ε] “ Ν 3 ’ «ς , "“ 

νομεῖς βούλονται πλησίον αὐτοῦ τὰς ἀγέλας ἱστάναι, ἵνα 

τοῦ κυνὸς ἀπολαύωσιν, οὕτω δὴ καὶ Κρίτωνος πολλοὶ 

τῶν φίλων ἐδέοντο καὶ σφίσι παρέχειν φύλακα τὸν ᾿Αρχέ- 

8 δημον. ὃ δὲ ᾿Αρχέδημος τῷ Κρίτωνι ἡδέως ἐχαρίζετο, 
Ν ᾽ “ , ς ἣν" :] ε ΄ Φ ᾿ Ν, ᾿ ς 

καὶ οὐχ ὅτι μόνος ὃ Κρίτων ἐν ἡσυχίᾳ ἦν, ἀλλὰ καὶ οἱ 
7 3 “ ζ Ὁ , Φ 5 ’ Ε φίλοι αὐτοῦ. εἰ δέ τις αὐτῷ τούτων οἷς ἀπήχθετο ὀνει- 

δίζοι ὡς ὑπὸ Κρίτωνος ὠφελούμενος κολακεύοι αὐτόν, 
’ 

Πότερον οὖν, ἔφη ὁ ᾿Αρχέδημος, αἰσχρόν ἐστιν εὐεργετού- 
» “-“ -“ Ἁ 

μενον ὑπὸ χρηστῶν ἀνθρώπων καὶ ἀντευεργετοῦντα τοὺς 

μὲν τοιούτους φίλους ποιεῖσθαι, τοῖς δὲ πονηροῖς δια- 
’ «.« Ν Ν Ν 5 Ν .] “ , 

φέρεσθαι, ἢ τοὺς μὲν καλοὺς κἀγαθοὺς ἀδικεῖν πειρώ- 

μενον ἐχθροὺς ποιεῖσθαι, τοῖς δὲ πονηροῖς συνεργοῦντα 
- , -“ κ -“ , 5» ᾽ 

πειρᾶσθαι φίλους ποιεῖσθαι καὶ χρῆσθαι τούτοις ἀντ 

ἐκείνων ; ἐκ δὲ τούτου εἷς τε τῶν Κρίτωνος φίλων 
᾿Αρχέδημος ἦν καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων Κρίτωνος φίλων 

ἐτιμᾶτο. 

Ιο 

"ὦ 
ωει 

20 



Ἂ [Ὁ ΜΕΜΟΡΑΔΙΖΙΑ, τι. Χ. τ-ό. 

ΠᾺΡ ΙΝ Χο 

71 16 »ιαγι7167) ϑοογαΐες ἑρμάμεος 7)]οάογμς ἐο αο ἃ ζζραῖγδ55 
720 ἐλε γιοειῖν Πγ»ηοσό,ι6ς, ἐλτέδ σεοιεγ 7 10 116 ο716 ὦ 27γο- 

Ζεείογ, αγιαἴ ο ἦλε οἶλεγ α δυοίεα 7) 1714]. 

᾿ Ν ’ Οἷδα δὲ καὶ Διοδώρῳ αὐτὸν ἑταίρῳ ὄντι τοιάδε δια- Ἰ 

λεχθέντα: Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Διόδωρε, ἄν τίς σοι τῶν 

οἰκετῶν ἀποδρᾷ, ἐπιμελεῖ ὅπως ἀνασώσει ; Καὶ ἄλλους 8 
Ἧς 7᾽ Ν “-“ “ “ἢ 5 ΄ὔ 

γε νὴ Δί᾽, ἔφη, παρακαλῶ, σῶστρα τούτου ἀνακηρύττων. 

5. Τί γάρ; ἔφη, ἐάν τίς σοι κάμνῃ τῶν οἰκετῶν, τούτου : γάρ; ἢ; μνῃ : 
ΜΞ Χ .ο Ἀ Ν .- » , “ Ἂς 9 θά ἐ 
ἐπιμελεῖ καὶ παρακαλεῖς ἰατρούς, ὅπως μὴ ἀποθάνῃ ; 

Σφόδρα γ᾽, ἔφη. Εἰ δέ τίς σοι τῶν γνωρίμων, ἔφη, πολὺ 

τῶν οἰκετῶν χρησιμώτερος ὧν κινδυνεύει δι’ ἔνδειαν 
5 , . 3 Μ 4 ων Ἂ “ “ 

ἀπολέσθαὶ, οὐκ οἴει σοι ἄξιον εἶναι ἐπιμεληθῆναι ὅπως 
᾿ “ Ν Ν . , “ Ε 5 , » Ν το διασωθῇ; καὶ μὴν οἶσθά γε ὅτι οὐκ ἀγνώμων ἐστὶν 8 
Ὁ , ;Σ » ’, δ᾽ ΕΣ ᾿ 5 Ἂ "ὦ συ Ν “ 

ρμογένης" αἰσχύνοιτο δ᾽ ἄν, εἰ ὠφελούμενος ὑπὸ σοῦ 
Ν 5 7 Α Ἄ « “ ε ’ Ν μὴ ἀντωφελοίη σε. καίτοι τὸ ὑπηρέτην ἑκόντα τε καὶ 

εὔνουν καὶ παραμόνιμον καὶ τὸ κελευόμενον ἱκανὸν ποιεῖν 

ἔχειν, καὶ μὴ μόνον τὸ κελευόμενον ἱκανὸν ὄντα ποιεῖν, 
Ν “ Ν τ5 ἀλλὰ δυνάμενον καὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ χρήσιμον εἶναι καὶ προ- 

 “ Ν , “- » “ μι 5 
γοεῖν καὶ προβουλεύεσθαι πολλῶν οἰκετῶν οἶμαι ἀντάξιον 

εἶναι. οἱ μέντοι ἀγαθοὶ οἰκονόμοι, ὅταν τὸ πολλοῦ ἄξιον 4 

μικροῦ ἐξῆ πρίασθαι, τότε φασὶ δεῖν ὠνεῖσθαι. νῦν δὲ 
Ν Ν “ ᾽ “ Ν [4 5 Ν 7 διὰ τὰ πράγματα εὐωνοτάτους ἔστι φίλους ἀγαθοὺς κτή- 

“ , 
2. σασθαι. καὶ ὁ Διόδωρος, ᾿Αλλὰ καλῶς τε, ἔφη, λέγεις, 5 

53 Ξ ε ἢ 
ὦ Σώκρατες, καὶ κέλευσον ἐλθεῖν ὡς ἐμὲ τὸν ᾿Ἑρμογένην. 

Ι᾿ 

Μὰ ΔΩ, ἔφη, οὐκ ἔγωγε" νομίζω γὰρ οὔτε σοὶ κάλλιον 



ΜΌΤΟΑΣ ΒΕΔΜΈΕΣΙΤ5. " 

" Ν ζ΄ 5 »" “ δον ε τ “-“ Α 5» - 
εἶναι τὸ καλέσαι ἐκεῖνον τοῦ αὐτὸν ἐλθεῖν πρὸς ἐκεῖνον, 

οὔτ᾽ ἐκείνῳ μεῖζον ἀγαθὸν τὸ πραχθῆναι ταῦτα ἢ σοί .μ γ ΒΕΧΘΉ τὸς 
8 “ ὃ) ε Ἂ “ὃ Υν ΡΩΝ ᾿Ἷ ὦ , - Ν 

οὕτω δὴ ὁ Διόδωρος ῴχετο πρὸς τὸν Ε;ρμογένην᾽ καὶ 
) Ν  , ΕῚ ’ ,ὕ ὰ ν . -» 

οὐ πολὺ τελέσας ἐκτήσατο φίλον, ὃς ἔργον εἶχε σκοπεῖν 

ὅ τι ἂν ἢ λέγων ἢ πράττων ὠφελαίη τε καὶ εὐφραίνοι 

Διόδωρον. 
σι 



74 ΜΕΜΟΚΑΔΙΔΙΑ, τι. ἰ. 1τ-8. 

ΒΟΘΚ ΗΝ 

ΟῊἨ ΑΒ ΒΕ 

δοσγαΐες λαυ7ρ αὐυΐδεαῖ αὶ γολέγιρ 7 Ἰογα ἐο ἐαῖο 76550715 771 
ἦλὲ αγί ο7 σεγεγαίδλζῥ ἥγονιε 7)ογιγεοάογηδ, ἀγα Μηαζ,ρ᾽ 
Ζλαΐ Ὺδ λας δέοι ἑατεσλέ ζαείζες ογιῖν, φοΐγιές οἱ ἐο ἀζηι ἐλαΐξ 
ἡλῖς ἐς ὀμέ ἃ δηταέ ῥαγέ οὐ ἐλεὲ αγέ ο7 116 ἡγμθ σοιογαΐ, τὐἦο 
γηε5Γ αὖουε αἰζ ἐλέγις ἤαῦο αἰ 27γι ἐλ ζγιοτω ἐδαῖρ οΥ 7,671. 

Ὅτι δὲ τοὺς ὀρεγομένους τῶν καλῶν ἐπιμελεῖς ὧν 1 
“ “-“ “ ὔ 5 Ψ 

ὀρέγοιντο ποιῶν ὠφέλει, νῦν τοῦτο διηγήσομαι. ἀκού- 
,Ν ’ ΡΣ Ν. ’ “ 5 σας γάρ ποτε Διονυσόδωρον εἰς τὴν πόλιν ἥκειν ἐπαγ- 

γελλόμενον στρατηγεῖν διδάξειν, ἔλεξε πρός τινα τῶν 
“ “ ’, 

5 συνόντων, ὃν ἠσθάνετο βουλόμενον τῆς τιμῆς ταύτης ἐν 
“-“ ᾽, »“" ᾿Ὶ ἈΝ , μὴ ᾽ὔ Ν ’ 

τῇ πόλει τυχεῖν, Αἰσχρὸν μέντοι, ὦ νεανία, τὸν βουλό- 

μενον ἐν τῇ πόλει στρατηγεῖν, ἐξὸν τοῦτο μαθεῖν, ἀμε- 

λῆσαι αὐτοῦ; καὶ δικαίως ἂν οὗτος ὑπὸ τῆς πόλεως 
“ Ν “΄ μ Μ 5 ’ 5 "4 

ζ(ημιοῖτο, πολὺ μᾶλλον ἢ εἴ τις ἀνδριάντας ἐργολαβοίη 
Ν Ν »} »“ Ὁ“ Ἂς “ , 

το μὴ μεμαθηκὼς ἀνδριαντοποιεῖν. ὅλης γὰρ τῆς πόλεως 8 
“ “-“ , “ 

ἐν τοῖς πολεμικοῖς κινδύνοις ἐπιτρεπομένης τῷ στρα- 
-- “-“ 9 “ Ν Ἂν 

τηγῷ, μεγάλα τά τε ἀγαθὰ κατορθοῦντος αὐτοῦ, καὶ τὰ 
[ο Φ ᾽ 

κακὰ διαμαρτάνοντος, εἰκὸς γίγνεσθαι. πῶς οὖν οὐκ ἂν 

δικαίως ὁ τοῦ μὲν μανθάνειν τοῦτο ἀμελῶν, τοῦ δὲ αἷ- 
“ οἱ ΄ " ὦ σι Ν 3. ΧΕ 

τῷ ρεθῆναι ἐπιμελόμενος ζημιοῖτο; τοιαῦτα μὲν δὴ λέγων 
, Ν 3, 

ἔπεισεν αὐτὸν ἐλθόντα μανθάνειν. ἐπεὶ δὲ μεμαθηκὼς 4 
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᾿ ,ὔ 9. ,“ ’ 5 Ἂ Θ' "δὰ ἄπ 45 
ἧκε, προσέπαιζεν αὐτῷ λέγων, Οὐ δοκεῖ ὑμῖν, ὦ ἄνδρες, 
“ “ Ν 2 ’ ἈΝ Ν ἣ “ ὥσπερ Ὅμηρος τὸν ᾿Αγαμέμνονα γεραρὸν ἔφη εἶναι, οὕτω 

καὶ ὅδε στρατηγεῖν μαθὼν γεραρώτερος φαίνεσθαι ; καὶ 
Ν “ «ς ,7ὔ ͵ Ἂς “ας Ν ’ὔ 

γὰρ ὥσπερ ὁ κιθαρίζειν μαθών, καὶ ἐὰν μὴ κιθαρίζῃ, 

σι 

, 5 Ν ε Ν 55 Ἄ, Ν 5» ͵ὔ 

κιθαριστής ἐστι, καὶ ὁ μαθὼν ἰᾶσθαι, κὰν μὴ ἰατρεύῃ, 
[ὦ 5 ’ὔ 5 “ ΄ “Φ ϑ Ἀ “ “ ’, 

ὅμως ἰατρός ἐστιν, οὕτω καὶ ὅδε ἀπὸ τοῦδε τοῦ χρόνου 

διατελεῖ στρατηγὸς ὦν, κἂν μηδεὶς αὐτὸν ἕληται. ὁ δὲ 
Ν 

μὴ ἐπιστάμενος οὔτε στρατηγὸς οὔτε ἰατρός ἐστιν, οὐδ᾽ 
Ας ε Ν , 5 θ Ἂὦ ε θῆ “5 , ΝΜ “ ,ὔὕ φ 

5 ἐὰν ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων αἱρεθῇ. ἀτάρ, ἔφη, ἵνα καί, ἐὰν 
ε “ Ων “4. ΄“΄ " 7 ΄-“ 

ἡμῶν τις ἢ ταξιαρχῇ ἣ λοχαγῇ σοι, ἐπιστημονέστεροι τῶν το 

πολεμικῶν ὦμεν, λέξον ἡμῖν πόθεν ἤρξατό σε διδάσκειν 
Ν ,ὔ δι ἊΨ 3 “ ἣ ὁ Ν ᾽ “ Ἀ 

τὴν στρατηγίαν. καὶ ὅς, ᾿Εἰκ τοῦ αὐτοῦ, ἔφη, εἰς ὅπερ καὶ 
4 

ἐτελεύτα τὰ γὰρ τακτικὰ ἐμέ γε καὶ ἄλλο οὐδὲν ἐδί- 
» ͵7ὔ “ 

6 δαξεν. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη ὁ Σωκράτης, τοῦτό γεπολλοστὸν 
, Ἁ -“ 

μέρος ἐστὶ στρατηγίας. καὶ γὰρ παρασκευαστικὸν τῶν ιτ- 

εἰς τὸν πόλεμον τὸν στρατηγὸν εἷναι χρὴ καὶ ποριστικὸν 

τῶν ἐπιτηδείων τοῖς στρατιώταις καὶ μηχανικὸν καὶ ἐρ- 
Ν ΄“ Ἢ 

γαστικὸν καὶ ἐπιμελῆ καὶ καρτερικὸν καὶ ἀγχίνουν καὶ 
͵ “- 

φιλόφρονά τε καὶ ὠμὸν καὶ ἁπλοῦν τε καὶ ἐπίβουλον 
Ν ’ Ν ᾽ὔ ᾿ἶ Σ " ΔΝ 

καὶ φυλακτικὸν τε καὶ κλέπτην καὶ προετικὸν καὶ ἅρπαγα 2. 
δ ’, Ἀ “ 

καὶ φιλόδωρον καὶ πλεονέκτην καὶ ἀσφαλῆ καὶ ἐπιθετι- 

κόν, καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ φύσει καὶ ἐπιστήμῃ δεῖ τὸν εὖ 
7 ν χ Ν Ἂς τΥΝ κ Ω ; 

1 στρατηγήσοντα ἔχειν. καλὸν δὲ καὶ τὸ τακτικὸν εἶναι 
, 

πολὺ γὰρ διαφέρει στράτευμα τεταγμένον ἀτάκτου, ὥσπερ 
Ν 

λίθοι τε καὶ πλίνθοι καὶ ξύλα καὶ κέραμος ἀτάκτως μὲν 2- 
5 Ἥ 5. Ν ᾽ὔ , " "» ΄᾿Ν Ν -“ “ 

ἐρριμμένα οὐδὲν χρήσιμά ἐστιν, ἐπειδὰν δὲ ταχθῇ κάτω 
“-“ Ἃ 

μὲν καὶ ἐπιπολῆς τὰ μήτε σηπόμενα μήτε τηκόμενα, οἵ 
, ’ὔὕ Ν Θ 7 5» 7 Ν -“ ’ Ν 

τε λίθοι καὶ ὁ κέραμος, ἐν μέσῳ δὲ αἵ τε πλίνθοι καὶ 

τὰ ξύλα, ὥ ἐν οἰκοδομί (0 Ἵ ί , ὥσπερ ἐν οἰκοδομίᾳ συντίθεται, τότε γίγνεται 

8 πολλοῦ ἄξιον κτῆμα οἰκία. ᾿Αλλὰ πάνυ, ἔφη, ὃ νεανί- 30 
' 

σκος, ὅμοιον, ὦ Σώκρατες, εἴρηκας. καὶ γὰρ ἐν τῷ πο- 



͵ο 

20 

28 

"6 ΜΕΜΟΔΑΔΙΖΙΑ͂, 11. 1. 8---ἰϊ. 4. 

“-“ ἣ; 

λέμῳ τούς τε πρώτους ἀρίστους δεῖ τάττειν καὶ τοὺς τελευ- 
’ὔ, 5» “ ῆς Ν, ’, “ «ς ᾽ν Ἂς “ ταίους, ἐν μέσῳ δὲ τοὺς χειρίστους, ἵνα ὑπὸ μὲν τῶν 

Ν᾿ δι Ὁ ἂς “- 5 “ 5 Ν ,ὔ ν ν 
ἄγωνται, ὑπὸ δὲ τῶν ὠθῶνται. ΕΠ μὲν τοίνυν, ἔφη, καὶ 

διαγιγνώσκειν σε τοὺς ἀγαθοὺς καὶ τοὺς κακοὺς ἐδίδαξεν" 
Υ͂ εἰ δὲ μή, τί σοι ὄφελος ὧν ἔμαθες ; οὐδὲ γὰρ εἴ σε ἀρ- 

, ΨΥ - Ν Ν “ Ἂ " 
γύριον ἐκέλευσε πρῶτον μὲν καὶ τελευταῖον τὸ κάλλιστον 

τάττειν, ἐν μέσῳ δὲ τὸ χείριστ ἢ διδάξας ὃ ΄- ει», ἐν μέσῳ ὸ χείριστον, μὴ διδάξας διαγιγνώ 

σκειν τό τε καλὸν καὶ τὸ κίβδηλον, οὐδὲν ἄν σοι ὄφελος 

ἦν. ᾿Αλλὰ μὰ Δί᾽, ἔφη, οὐκ ἐδίδαξεν" ὥστε αὐτοὺς ἂν 
« Ὁ , ͵ ᾿ς Ν Ἀ Ν Ν. ΄' ,ὔ 

ἡμᾶς δέοι τούς τε ἀγαθοὺς καὶ τοὺς κακοὺς κρίνειν. Τί 
κ “- “-“ ! οὖν οὐ σκοποῦμεν, ἔφη, πῶς ἂν αὐτῶν μὴ διαμαρτάνοι- 

μεν ; Βούλομαι, ἔφη ὁ νεανίσκος. Οὐκοῦν, ἔφη, εἰ μὲν 
- , . ε , Ν “ Δ 

ἀργύριον δέοι ἁρπάζειν, τοὺς φιλαργυρωτάτους πρώτους 

καθιστάντες ὀρθῶς ἂν τάττοιμεν ; "ἔμοιγε δοκεῖ. Τί δὲ 
Ν ΄ ,ὔ ων Ν 

τοὺς κινδυνεύειν μέλλοντας ; ἂρα τοὺς φιλοτιμοτάτους 
’ Φ “-“ » Μ « « 5 Ἂ προτακτέον; Οὗτοι γοῦν εἰσιν, ἔφη, οἱ ἕνεκα ἐπαίνου 

κινδυνεύειν ἐθέλοντες. οὐ τοίνυν οὗτοί γε ἄδηλοι, ἀλλ᾽ 
» - ΙΜ ᾿ ΡΝ Ἃ ᾿' 3 , » 
ἐπιφανεῖς πανταχοῦ ὄντες εὐεύρετοι ἂν εἶεν. ᾿Ατάρ, ἔφη, 

’ ἤ [ὦ 3 7 Δ Ν μὲ Ν “ 

πότερά σε τάττειν μόνον ἐδίδαξεν, ἢ καὶ ὅπη καὶ ὅπως 
ΡῚ 3 , Ν ι 

χρηστέον ἑκάστῃ τῶν τάξεων ; Οὐ πάνυ, ἔφη. Καὶ 
Ν ! Φ᾿ ΟΝ Ν Ν ἃ. Μ 4 Μ Ν ε ΄ὔ μὴν πολλά γ᾽ ἐστὶ πρὸς ἃ οὔτε τάττειν οὔτε ἄγειν ὡσαύ- 

Ν 7 “ 

τως προσήκει. ᾿Αλλὰ μὰ Δί, ἔφη, οὐ διεσαφήνιζε ταῦτα. 
“ μιν 

Νὴ Δῶ, ἔφη, πάλιν τοίνυν ἐλθὼν ἐπανερώτα' ἢν γὰρ 
5 7 Ν Ν. τὰ Ἂν “ 5» -“" Ἢ ,’ὔ 5" 

ἐπίστηται καὶ μὴ ἀναιδὴς ἢ, αἰσχυνεῖται ἀργύριον εἰλη- 
“ ’ φὼς ἐνδεᾶ σε ἀποπέμψασθαι. 

10 
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ΘΈΡΕΙ Ν ἼΤ7. 

70 αγιοΐλεγ, τυῖσ ἀαά 752 ὅδεγι οἰφείθαῖ αὶ σεϑιοζαΐῖ, ϑοογαΐες 
σλοτυς ὧν χιμοΐαζίοης γονε Πἤογιογ ἐλαΐξ ἐΐε σορα σεογαΐ 
ἧς ογι τῦὔο καγι ὀειοέ, γτοΐ ἀϊηισες ὀμέ ἑλοσε τὐλοηὲ δ 

εογγιγχαγιεῖς, ἀγα] ἐλοσε τὐλο ἤαῦε εἰεείεα ἡ{771. 

ἝἘ ὺν δέ τρατηγεῖν ἡρημένῳ τῳ, Τοῦ ἕνε- 1 ντυχὼν δέ ποτε στρατηγεῖν ἡρημένῳ τῳ, ἕνε 
Ε σ΄“, Ψ κ » ΄ “ 

κεν, ἔφη, Ὅμηρον οἴει τὸν ᾿Αγαμέμνονα προσαγορεῦσαι 
“΄“ , -“ ποιμένα λαῶν ; ἄρά γε ὅτι ὥσπερ τὸν ποιμένα δεῖ ἐπι- 

“ “ “ ΞΖ, ΝΥ «ε Φ Ν 3 [4 

μελεῖσθαι ὅπως σῷαΐί τε ἔσονται αἱ οἷες καὶ τἀπιτήδεια 
“ Ν Φ ε “ “ ΝΥ [2 ᾿ ἕξουσι, καὶ οὗ ἕνεκα τρέφονται, τοῦτο ἔσται, οὕτω καὶ 

τὸν στρατηγὸν ἐπιμελεῖσθαι δεῖ ὅπως σῶοί τε οἵ στρα- 
“ Ν Ν Ν τι , " Ν ΦεΗ 

τιῶται ἔσονται καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἕξουσι, καὶ οὗ ἕνεκα 

στρατεύονται, τοῦτο ἔσται ; στρατεύονται δέ, ἵνα κρα- 

2 τοῦντες τῶν πολεμίων εὐδαιμονέστεροι ὦσιν. ἢ τί δή- 
Γ΄ 3 ’ 

ποτε οὕτως ἐπήνεσε τὸν ᾿Αγαμέμνονα εἰπών, 
3 

Αμφότερον, βασιλεύς τ᾽ ἀγαθὸς κρατερός τ᾽ αἰχμητής; 
3Ἄ ’ 
ἀρά γε ὅτι αἰχμητής τε κρατερὸς ἂν εἴη, οὐκ εἰ μόνος 

. ο. Αδος α ,ὔ ᾿ Ν ’,ὔ "» ΡῚ " Ἀ 

αὐτὸς εὖ ἀγωνίζοιτο πρὸς τοὺς πολεμίους, ἀλλ᾽ εἰ καὶ 
᾿ “ ξ , ΄ Ψ Ψ Ν Ν 

παντὶ τῷ στρατοπέδῳ τούτου αἴτιος εἴη, καὶ βασιλεὺς 
Φ ’, 3 3 , - “ , κ ’, 

ἀγαθός, οὐκ εἰ μόνον τοῦ ἑαυτοῦ βίου καλῶς προεστή- 
5 ᾽ Ἀ ᾿ 

κοι, ἀλλ᾽ εἰ καὶ ὧν βασιλεύο:, τούτοις εὐδαιμονίας αἴτιος 
Μ Ἀ Ν Ν « -“ Ε] “ ε ΄“ - 

8 εἴη ; καὶ γὰρ βασιλεὺς αἱρεῖται οὐχ ἵνα ἑαυτοῦ καλῶς 

ἐπιμελῆται, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ οἱ ἑλόμενοι δι᾿ αὐτὸν εὖ πράτ- 
Φ ὶ ’ὔ Ν , “ ε Ω7 ᾽ “ 

τωσι᾿ καὶ στρατεύονται δὲ πάντες, ἵνα ὁ βίος αὐτοῖς 
ε ’ Φ Ἀ “ 

ὡς βέλτιστος. ἡ, καὶ στρατηγοὺς αἱροῦνται τούτου ἕνεκα, 

4 ἵνα πρὸς τοῦτο αὐτοῖς ἡγεμόνες ὦσι. δεῖ οὖν τὸν στρα- 

τηγοῦντα τοῦτο παρασκευάζειν τοῖς ἑλομένοις αὐτὸν στρα- 
ΓΞ ἐτΟΑΝ, ᾿ , - 

τηγεῖν" καὶ γὰρ οὔτε κάλλιον τούτου ἄλλο ῥάδιον εὑρεῖν 

1ο 

ῳ 
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οὔτε αἴσχιον τοῦ ἐναντίου. καὶ οὕτως ἐπισκοπῶν τίς 
Μ ΕῚ δὰ. ΤῊ , " Ν Ν Ν ν ’ ᾿ 

εἴη ἀγαθοῦ ἡγεμόνος ἀρετὴ τὰ μὲν ἄλλα περιήρει, κατέ- 
Ν -»" “Ὁ. «ς ΄- 

λιπε δὲ τὸ εὐδαίμονας ποιεῖν ὧν ἂν ἡγῆται. 

ΘΟἸΥΑΡ ΕΝ 

70 α ἐλῆγα 7μδὲ εἰεείεα εαῤίαζγ ὁ ἀογϑε, 12 ἐς σλοτυγι ἡπαΐ ἦα 
λας ἐλεγεῦῶν 27,776] α γεδ οι ΟΖ ἐν 707. λει σοοαῖ ςο» 2071 
αὐἰζξε ο7 λῆς λογϑες αγιαἱ Δ15 1671. 

ΞΡ" δ ͵ ε ͵ ᾿ ἂν τὰς 
Καὶ ἱππαρχεῖν δέ τινι ἡρημένῳ οἷδά ποτε αὐτὸν τοιάδε 1 

, . » Ν Ν ῳ Α ““ Εις μή 
- διαλεχθέντας "ἔχοις ἄν, ἔφη, ὦ νεανία, εἰπεῖν ἡμῖν ὅτου 

ἕνεκα ἐπεθύμησας ἱππαρχεῖν ; οὐ γὰρ δὴ τοῦ πρῶτος 
ΡΝ ε , ᾿ , Ἐ ᾿ Ν δ ἂνξ ΄, ΄ 

τῶν ἱππέων ἐλαύνειν καὶ γὰρ οἱ ἱπποτοξόται τούτου 

γε ἀξιοῦνται προελαύνουσι γοῦν καὶ τῶν ἱππάρχων. 
Ἔ ᾽ χὶ ἮΝ 

᾿Αληθῆ λέγεις, ἔφη. ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ τοῦ γνωσθῆναί γε" 
Α ’ το ἐπεὶ καὶ οἱ μαινόμενοί γε ὑπὸ πάντων γιγνώσκονται. 

᾿Αληθές, ἔφη, καὶ τοῦτο λέγεις. ᾿Αλλ᾽ ἄρα ὅτι τὸ 3 
ε Ν ν “ ’ Ρ Ἄ ΄ ΄“ 

ἱππικὸν οἴει τῇ πόλει βέλτιον ἂν ποιῆσας παραδοῦναι, 

καὶ εἴ τις χρεία γίγνοιτο ἱππέων, τούτων ἡγούμενος 

ἀγαθοῦ τινος αἴτιος γενέσθαι τῇ πόλει ; Καὶ μάλα, ἔφη. 

Καὶ ἔστι γε νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Σωκράτης, καλόν, ἐὰν δύνῃ 
“ “- ε δα ΙΝ Α 5. ε5. (ὦ “ ταῦτα ποιῆσαι. ἡἣ δὲ ἀρχή που ἐφ᾽ ἧς ἥρησαι ἵππων τε | 
Ν “ , 

καὶ ἀμβατῶν ἐστιν. Ἔστι γὰρ οὖν, ἔφη. Ἔθι δὴ λέξον 8 

ἡμῖν τοῦτο πρῶτον, ὅπως διανοεῖ τοὺς ἵππους βελτίους 
“-“ πν 3 Ν “ , ν ᾽ ᾿ς ᾳὉ {ὦ 

ποιῆσαι ; καὶ ὅς, ᾿Αλλὰ τοῦτο μέν, ἔφη, οὐκ ἐμὸν οἶμαι 
Νὰ Φ “ ἊΣ “ “-“ νον ἣ ΄“ 

29 τὸ ἔργον εἶναι, ἀλλὰ ἰδίᾳ ἕκαστον δεῖν τοῦ ἑαυτοῦ ἵππου 

ἐπιμελεῖσθαι. ᾿Εὰν οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτης, παρέχωνταί 4 
μν “ 

σοι τοὺς ἵππους οἱ μὲν οὕτω κακόποδας ἢ κακοσκελεῖς 
“᾿ - ᾿ 
ἢ ἀσθενεῖς, οἱ δὲ οὕτως ἀτρόφους, ὥστε μὴ δύνασθαι ' 
» -“» ς Ν [4 5 "Α [4 ΡΥ ᾿ Ὁ ἀκολουθεῖν, οἱ δὲ οὕτως ἀναγώγους ὥστε μὴ μένειν ὅπου 

ἂν σὺ τάξῃς, οἱ δὲ οὕτω λακτιστὰς ὥστε μηδὲ τάξαι ᾽ σι 
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δυνατὸν εἶναι, τί σοι τοῦ ἱππικοῦ ὄφελος ἔσται; ἢ πῶς 
, ΄ δυνήσει τοιούτων ἡγούμενος ἀγαθόν τι ποιῆσαι τὴν 

᾽ -“ πόλιν ; καὶ ὅς, ᾿Αλλὰ καλῶς τε λέγεις, ἔφη, καὶ πειρά- 
5 σομαι τῶν ἵππων εἰς τὸ δυνατὸν ἐπιμελεῖσθαι. Τί δέ; 

Ν « , Ε] "» 7 ΕΣ , ΄ τοὺς ἱππέας οὐκ επιχειρήσεις, ἔφη, βελτίονας ποιῆσαι ; 
» 2 ν 

Εγωγ᾽, ἔφη. 

͵ »γεπ5ΐ, αὖουσ αἰ, ἐεαεΐ “ὲς γηιδγε ΣΦΙ ἐσγαρε ἀγα (ἴζ5- 
εἶ έϊγιο, αγιαἴ »ρη1ε57 Ζγι5 2276 ζζογι τυξίζ κογ ρας 771 ᾿ς οτῶ7ι 
ες. 

᾽ -“ -“ Ν ς ’ . Ἁ δ -" Οὐκοῦν πρῶτον μὲν ἀναβατικωτέρους ἐπὶ τοὺς ἵππους 
’ ᾽ , “ “ Υ ᾿ Ν Ν ν ποιήσεις αὐτοὺς; Δεῖ γοῦν, ἔφη: καὶ γὰρ εἴ τις 

5... σὰ ’ σι ΝᾺ “ , ’ “ 6 αὑτῶν καταπέσοι, μᾶλλον ἂν οὕτω σώζοιτο. Τί γάρ; 
ἐάν που κινδυνεύειν δέῃ, πότερον ἐπάγειν τοὺς πολε- 

7 8. ὃ ἂν 2 ΄ Υ̓ Νἕ « μίους ἐπὶ τὴν ἄμμον κελεύσεις, ἔνθαπερ εἰώθατε ἱπ- 
Ἁ - πεύειν, ἢ πειράσει τὰς μελέτας ἐν τοιούτοις ποιεῖσθαι 

χωρίοις ἐν οἵοισπερ οἱ πόλεμοι γίγνονται ; Βέλτιον γοῦν, 
ἔφη. Τί γάρ; τοῦ βάλλειν ὡς πλείστους ἀπὸ τῶν 
ἵππων ἐπιμέλειάν τινα ποιήσει ; Βέλτιον γοῦν, ἔφη, καὶ 
τοῦτο. Θήγειν δὲ τὰς ψυχὰς τῶν ἱππέων καὶ ἐξοργίζειν 
πρὸς τοὺς πολεμίους, ἅπερ ἀλκιμωτέρους ποιεῖ, διανε- 

8 νόησαι ; Εἰ δὲ μή, ἀλλὰ νῦν γε πειράσομαι, ἔφη. Ὅπως 
δέ σοι πείθωνται οἱ ἱππεῖς πεφρόντικάς τι; ἄνευ γὰρ 

ἀνα, τὰ ᾿ ν ε , " » ἜΤ. δὴ τούτου οὔτε ἵππων οὔτε ἱππέων ἀγαθῶν καὶ ἀλκίμων 
οὐδὲν ὄφελος. ᾿Αληθῆ λέγεις, ἔφη᾽ ἀλλὰ πῶς ἄν τις 

Φ' “ μάλιστα, ὦ Σώκρατες, ἐπὶ τοῦτο αὐτοὺς προτρέψαιτο ; 
9 Ἔκ -“ Ν ὃ ,ὔ “ θ -“ 5 , Ν ΡΞ ΝΞ « εἰνο μὲν δήπου οἶσθα, ὅτι ἐν παντὶ πράγματι οἱ 
ἄνθρωποι τούτοις μάλιστα ἐθέλουσι πείθεσθαι οὖς ἂν 
ς κα ’, - ᾿ Ἁ 2 ’ μ᾿ Ἄ ἡγῶνται βελτίστους εἶναι. καὶ γὰρ ἐν νόσῳ ὃν ἂν 
ε “ 

ἡγῶνται ἰατρικώτατον εἶναι, τούτῳ μάλιστα πείθον- 
δΥ 5 ,ὔ Δ ΡΣ ’ Ν 5 ται, καὶ ἐν πλοίῳ ὃν ἂν κυβερνητικώτατον, καὶ ἐν 

γεωργίᾳ, ὃν ἂν γεωργικώτατον. Καὶ μάχα, ἔφη. Οὐκ- 

1Ο 

“μ᾿ -ι 
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«ς “- “ρος Τὰ Ἃ Ι 
οὖν εἰκός, ἔφη, καὶ ἐν ἱππικῇ ὃς ἂν μάλιστα εἰδὼς 

“ ΩΝ “ “ [4 54! Ἂς 
φαίνηται ἃ δεῖ ποιεῖν, τούτῳ μάλιστα ἐθέλειν τοὺς 

ἄλλους πείθεσθαι. ᾿Εὰν οὖν, ἔφη, ἐγώ, ὦ Σώκρατες, 
“Ν" 7 ων 3 με ῦνῳ “ τα "» ’ “ ᾿ Ν 
βέλτιστος ὧν αὐτῶν δῆλος ὦ, ἀρκέσει μοι τοῦτο εἰς τὸ 

’ὔ ᾽ Ν 9 7 3 , Ν , Ν 

πείθεσθαι αὐτοὺς ἐμοί; Ἔδν γε πρὸς τούτῳ, ἔφη, δι- 
Ν δάξης αὐτοὺς ὡς τὸ πείθεσθαί σοι κἀλλιόν τε καὶ σω- 

] -“ 

τηριώτερον αὐτοῖς ἔσται. 

ΖΔ ῤεγομασίσεγοςς 7 σῤεεοῖ 77: ααὐἰαζἼογ ἐο ἐλ οἵἤε67 αε- 
εο»ε ἐς γηογίς 2,162: 7] 0716], 16 ψχιαγν ἀοῤὲ 10 ὅδ σηεεοδο,εΐ, 
70γ ἐλγομολ ἐλεῖγ οῤέγἠξ ο77 οηεεζαίζογι, “4 ἐπεγιζαγ5 σαγὲ ἦέ 

γοπδοί ο ἐχοοἦ 771 αγιγέλέγις 

Πῶς οὖν, ἔφη, τοῦτο διδάξω ; Πολὺ νὴ Δί, ἔφη, ῥᾷον 
μὸν Ν ’ 4 ε Ν “-“ 5 “- 5 ,ὔ 

ἢ εἴ σοι δέοι διδάσκειν ὡς τὰ κακὰ τῶν ἀγαθῶν ἀμείνω 
Ν ,)» ΓΦ -: Ν Ν Ν “ καὶ λυσιτελέστερά ἐστι. Λέγεις, ἔφη, σὺ τὸν ἵππαρχον 

πρὸς τοῖς ἄλλοις ἐπιμελεῖσθαι δεῖν καὶ τοῦ λέγειν δύνα- 
θ0 . ΝΣ δ᾽ μέ ΕΣ “ 1: ἿΕΞ Ὁ ΡΝ ᾿ 

σθαι; Σὺ δ᾽ ῴου, ἔφη, χρῆναι σιωπῇ ἱππαρχεῖν ; ἢ οὐκ 
᾿] ΄ “ “ , Ἂ Ι ἐντεθύμησαι ὅτι ὅσα τε νόμῳ μεμαθήκαμεν κάλλιστα 
μ Ων “᾿ 3 ΙΗ “ ῇ ᾿ς ΓΦ 

ὄντα, δι’ ὧν γε ζὴν ἐπιστάμεθα, ταῦτα πάντα διὰ λόγου 

ἐμάθομεν, καὶ εἴ τι ἄλλο καλὸν μανθάνει τις μάθημα, διὰ 
’ , Ν τς ἊΝ ᾿ , ᾿ 

λόγου μανθάνει, καὶ οἱ ἄριστα διδάσκοντες μάλιστα λόγῳ 

χρῶνται καὶ οἱ τὰ σπουδαιότατα μάλιστα ἐπιστάμενοι 
“ μον , 3 ᾿ ’, «ς “ 

κάλλιστα διαλέγονται ; ἢ τόδε οὐκ ἐντεθύμησαι, ὡς ὅταν 

γε χορὸς εἷς ἐκ τῆσδε τῆς πόλεως γίγνηται, ὥσπερ ὁ εἰς 

Δῆλον πεμπόμενος, οὐδεὶς ἄλλοθεν οὐδαμόθεν τούτῳ 

ἐφάμιλλος γίγνεται, οὐδὲ εὐανδρία ἐν ἄλλῃ πόλει ὁμοία 
τῶνν , , ᾿] “ Ι, Ν» ΕΣ Ν ἈΝ τῇ ἐνθάδε συνάγεται ; ᾿Αληθῆ λέγεις, ἐφη. ᾿Αλλὰ μὴν 

“ 4 3 -“ “ 
οὔτε εὐφωνίᾳ τοσοῦτον διαφέρουσιν ᾿Αθηναῖοι τῶν ἄλλων 

» , , ἩΥΤΙΣς ΜΕς “ Ἂ -“ 
οὔτε σωμάτων μεγέθει καὶ ῥώμῃ, ὅσον φιλοτιμίᾳ, ἥπερ 

μάλιστα παροξύνει. πρὸς τὰ καλὰ καὶ ἔντιμα. ᾿Αληθές, 
᾿ ἈΝ “ Ε] “ Μ Ν εἶ δῷ “3, “ 

ἔφη, καὶ τοῦτο. Οὐκοῦν οἴει, ἔφη, καὶ τοῦ ἱππικοῦ τοῦ 

10 

11 

12 

18 

14 
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᾿; ᾿ ἐνθάδε εἴ τις ἐπιμεληθείη, ὡς πολὺ ἂν καὶ τούτῳ διενέγ- 
“ Ν “ Ἄν δ - Ἁ 

κοιεν τῶν ἄλλων ὅπλων τε καὶ ἵππων παρασκευῇ καὶ 
2 7 Χ ἐπ τα ἐκ, 4 Ν Ν 7ὔ εὐταξίᾳ καὶ τῷ ἑτοίμως κινδυνεύειν πρὸς τοὺς πολεμίους, 

εἰ νομίσειαν ταῦτα ποιοῦντες ἐπαίνου καὶ τιμῆς τεύ- 

15 ξεσθαι ; Ἑἰϊκός γε, ἔφη. Μὴ τοίνυν ὄκνει, ἔφη, ἀλλὰ 5 
“ Ν Ε δ. “ας “ ᾿ , 5 3 Ὁ 5 , πειρῶ τοὺς ἄνδρας ἐπὶ ταῦτα προτρέπειν, ἀφ᾽ ὧν αὐτός 

3 Ψ -“" 5" δ ἈΝ 

τε ὠφελήσει καὶ οἱ ἄλλοι πολῖται διὰ σέ. ᾿Αλλὰ νὴ 
Ἕ , Υ 

Δία πειράσομαι, ἔφη. 

ΘΗ ΡΉΣΕΡΕ ὙΥ. 

,δοογαΐδς 771 2226 »ηα7ι7167. ἴζεειέσσες τυζίλ α ἀεγεαζεαῖ σαγιαζααίζα 
214 φιαζίζες οΥ α γε σεγεγαῖ, σλοτυζ,ι ἔλα αγιαοσίες οὗ 
α ρεγεοζαζ» Μερηείζογς τοδί ἐλοδε οΓ ἃ ἐγαζ767γ. οὔ α ελογίως, 

97. ὦ φοοαῖ ἡεαγίαρε οὔ α λομεσελοί. 

1 ᾿ἸἸδὼν δέ ποτε Νικομαχίδην ἐξ ἀρχαιρεσιῶν ἀπιόντα 
" “5 ΝΝ -, . 
ἤρετο, Τίνες, ὦ Νικομαχίδη, στρατηγοὶ ἤρηνται ; καὶ το 

μὰ “ 9 -“ 

ὅς, Οὐ γάρ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τοιοῦτοί εἰσιν ᾿Αθηναῖοι, 
“ ὌΝΟΝ, Ν ᾽ “ ὰ 3 ’ , 
ὥστε ἐμὲ μὲν οὐχ εἵλοντο, ὃς ἐκ καταλόγου στρατευόμε- 

νος κατατέτριμμαι καὶ λοχαγῶν καὶ ταξιαρχῶν, καὶ τραύ- 
ΟἿΣ ΟΝ τς, ἐρὶ ΄ “ ν᾿ ὙΠ᾿ ΠΣ Ἐν γΧλ 

ματα ὑπὸ τῶν πολεμίων τοσαῦτα ἔχω" ἅμα δὲ τὰς οὐλὰς 
“ 3 

τῶν τραυμάτων ἀπογυμνούμενος ἐπεδείκνυεν ᾿Αντι- 15 
7 σθένην δέ, ἔφη, εἵλοντο, τὸν οὔτε ὁπλίτην πω στρατευ- 

, ΝΥ »“" ε “- 5. Ν 7 ΄ σάμενον, ἔν τε τοῖς ἱππεῦσιν οὐδὲν περίβλεπτον ποιή- 

σαντα, ἐπιστάμενόν τε ἄλλο οὐδὲν ἢ χρήματα συλλέγειν ; 

8 Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, τοῦτο μὲν ἀγαθόν, εἴ γε τοῖς 
, «ς Ν Ν Ν 5 [4 ,ὔ ὩΡΆ. στρατιώταις ἱκανὸς ἔσται τὰ ἐπιτήδεια πορίζειν ; Καὶ 20 

, 

γὰρ οἱ ἔμποροι, ἔφη ὁ Νικομαχίδης, χρήματα συλλέγειν 
ς ΓΝ δ σλκ5. » “ ΄ Ν . ΄ 
ἱκανοί εἰσιν᾽ ἀλλ᾽ οὐχ ἕνεκα τούτου καὶ στρατηγεῖν δύ- 

Ε 8 ναιντ᾽ ἄν. καὶ ὃ Σωκράτης ἔφη, ᾿Αλλὰ καὶ φιλόνικος 

ᾳ 
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᾿Ἃ, 0 ’ ὃ .] ’ ἃ “ ΄“ » ἠδ ὁ 

ντισθένης ἐστίν, ὃ στρατηγῷ προσεῖναι ἐπιτήδειόν 

ἐστιν" οὐχ ὁρᾷς ὅτι καὶ ὁσάκις κεχορήγηκε᾽ πᾶσι τοῖς 

χοροῖς νενίκηκε; Μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Νικομαχίδης, ἀλλ᾽ οὐδὲν 

ὅμοιόν ἐστι χοροῦ τε καὶ στρατεύματος προεστάναι. Καὶ 4 
“ ΡΣ 5 μήν, ἔφη ὁ Σωκράτης, οὐδὲ ὠδῆς γε ὁ ᾿Αντισθένης οὐδὲ 

“-“ , Ν Υ “ 2 ; 1 Ν χορῶν διδασκαλίας ἔμπειρος ὦν, ὅμως ἐγένετο ἱκανὸς 

εὑρεῖν τοὺς κρατίστους ταῦτα. Καὶ ἐν τῇ στρατιᾷ οὖν, 

ἔφη ὁ Νικομαχίδης, ἄλλους μὲν εὑρήσει τοὺς τάξοντας 

ἀνθ᾽ ἑαυτοῦ, ἄλλους δὲ τοὺς μαχουμένους. Οὐκοῦν, ἔφη 5 

το ὁ Σωκράτης, ἐάν γε καὶ ἐν τοῖς πολεμικοῖς τοὺς κρατί- 

στους, ὥσπερ ἐν τοῖς χορικοῖς, ἐξευρίσκῃ τε καὶ προαι- 

ρῆται, εἰκότως ἂν καὶ τούτου νικηφόρος εἴη" καὶ δαπανᾶν 

δ᾽ αὐτὸν εἰκὸς μᾶλλον ἂν ἐθέλειν εἰς τὴν σὺν ὅλῃ τῇ 

πόλει τῶν πολεμικῶν νίκην ἢ εἰς τὴν σὺν τῇ φυλῇ τῶν τόλει τῶν πολεμικῶν νίκην ἢ εἰς τὴν σὺν τῇ ῇ 

15 χορικῶν. Λέγεις σύ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὡς τοῦ αὐτοῦ 8 

ἀνδρός ἐστι χορηγεῖν τε καλῶς καὶ στρατηγεῖν ; Λέγω 

ἔγωγ᾽, ἔφη, ὡς ὅτου ἄν τις προστατεύῃ, ἐὰν γιγνώσκῃ 

τε ὧν δεῖ καὶ ταῦτα πορίζεσθαι δύνηται, ἀγαθὸς ἂν εἴη 

προστάτης, εἴτε χοροῦ εἴτε οἴκου εἴτε πόλεως εἴτε στρα- 

2ο τεύματος προστατεύοι. καὶ ὃ Νικομαχίδης, Μὰ Δί᾽,1 
Ν Φ ’ » Ψ 5» ’ 5 “ ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἄν ποτε ᾧμην ἐγώ σου ἀκοῦσαι 
«ες ε »} Ν μὰ , 5 ᾿ Ν “Ὁ Ν ὡς οἱ ἀγαθοὶ οἰκονόμοι ἀγαθοὶ στρατηγοὶ ἂν εἶεν. ϊθι 

δή, ἔφη, ἐξετάσωμεν τὰ ἔργα ἑκατέρου αὐτῶν, ἵνα εἰδῶ-- 
’ Ν εἰ δ ὧα μὴ , ’ Μ» 

μεν πότερον τὰ αὐτά ἐστιν ἢ διαφέρει τι. Πάνυ γε, ἔφη. 

Οὐκοῦν, ἔφη, τὸ μὲν τοὺς ἀρχομένους κατηκόους τε καὶ 8 

εὐπειθεῖς ἑαυτοῖς παρασκευάζειν ἀμφοτέρων ἐστὶν ἔργον ; 

-»- οι 

Καὶ μάλα, ἔφη. Τί δέ; τὸ προστάττειν ἕκαστα τοῖς 

ἐπιτηδείοις πράττειν ; Καὶ τοῦτ᾽, ἔφη. Καὶ μὴν τὸ τοὺς 
'ς Ι Ν Ν ῳ Ν ζω τὰ ᾿ κακοὺς κολάζειν καὶ τοὺς ἀγαθοὺς τιμᾶν ἀμφοτέροις Ξ 

30 οἶμαι προσήκε. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τὸ δὲ τοὺς 9 
3 “ ΄σ ΄σ 

ὑπηκόους εὐμενεῖς ποιεῖσθαι πῶς οὐ καλὸν ἀμφοτέροις ; 



10 

δὶ 

12 
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Ν “,} , Χ ᾿ 
Καὶ τοῦτ᾽, ἔφη. Συμμάχους δὲ καὶ βοηθοὺς προσάγε- 

“-“ , 5 ’ Δ Μ , Ν 

σθαι δοκεῖ σοι συμφέρειν ἀμφοτέροις ἢ οὔ ; Πάνυ μὲν 

οὖν, ἔφη. ᾿Αλλὰ φυλακτικοὺς τῶν ὄντων οὐκ ἀμφοτέρους 
ΟῚ 93 “ ΩΝ 

εἶναι προσήκει; Σφόδρα γ᾽, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ἐπιμελεῖς 
εἶ ’, 5 “ “ 4 Ν Ν ἡ" 

καὶ φιλοπόνους ἀμφοτέρους εἶναι προσήκει περὶ τὰ αὑ- 
“ ν “ , » , ε ΄, 2 ’ 

τῶν ἔργα ; Ταῦτα μέν, ἔφη, πάντα ὁμοίως ἀμφοτέρων 

ἐστίν: ἀλλὰ τὸ μάχεσθαι οὐκέτι ἀμφοτέρων. ᾿Αλλ᾽ ἐχθροί 
[4 " ΄ ᾽ὔ πον," ’ Ν “ ’ 

γέ τοι ἀμφοτέροις γίγνονται ; Καὶ μάλα, ἔφη, τοῦτό γε. 

Οὐκοῦν τὸ περιγενέσθαι τούτων ἀμφοτέροις συμφέρει ; 
“ ΄“ 5 Πάνυ γ᾽, ἔφη" ἀλλ᾽ ἐκεῖνο παρίης, ἂν δέη μάχεσθαι. τί 

5 «ες - “΄“- 
ὠφελήσει ἡ οἰκονομική ; ̓Ενταῦθα δήπου καὶ πλεῖστον, 
ἔφ Μ ὁ Ἂς 2 θὸ » Ἀ Υ ς 5. Ν μη ὑδὲ " Ὁ ῃ γὰρ ἀγαθὸς οἰκονόμος, εἰδὼς ὅτι οὐδὲν οὕτω 

λυσιτελές τε καὶ κερδαλέον ἐστὶν ὡς τὸ μαχόμενον τοὺς 

πολεμίους νικᾶν, οὐδὲ οὕτως ἀλυσιτελές τε καὶ ζημιῶδες 
ε πε -“ 4. “- 

ὡς τὸ ἡττᾶσθαι, προθύμως μὲν τὰ πρὸς τὸ νικᾶν συμφέ- 
΄ “ Ν 

ροντα ζητήσει καὶ παρασκευάσεται, ἐπιμελῶς δὲ τὰ πρὸς 
--. ἃ - “ 

τὸ ἡττᾶσθαι φέροντα σκέψεται καὶ φυλάξεται, ἐνεργῶς 
3 σ΄ σι 

δ᾽, ἂν τὴν παρασκευὴν ὁρᾷ νικητικὴν οὖσαν, μαχεῖται, 
᾽ .“ Ας ’, ἽΝ 5 , Φ ’ οὐχ ἥκιστα δὲ τούτων, ἐὰν ἀπαράσκευος ἧ, φυλάξεται 
ἀ , Ν ᾿ς ᾿2 ῳ Ν ΄, 

συνάπτειν μάχην. μὴ καταφρόνει, ἔφη, ὦ Νικομαχίδη, 

τῶν οἰκονομικῶν ἀνδρῶν ἣ γὰρ τῶν ἰδίων ἐπιμέλεια 

πλήθει μόνον διαφέρει τῆς τῶν κοινῶν, τὰ δ᾽ ἄλλα παρα- 
, Ε2 ἈΝ Ν ’ “ » Υ . ’ 

πλήσια ἔχει, τὸ δὲ μέγιστον, ὅτι οὔτε ἄνευ ἀνθρώπων 
3 , 2 Μ ᾽ Ν Ν Μ ’ Ν 

οὐδετέρα γίγνεται, οὔτε δι ἄλλων μὲν ἀνθρώπων τὰ 

ἴδια πράττεται, δ ἄλλων δὲ τὰ κοινά; οὐ γὰρ ἄλλοις 
“-“ κ - μὴ 

τισὶν ἀνθρώποις οἱ τῶν κοινῶν ἐπιμελόμενοι χρῶνται ἢ 

οἷσπερ οἱ τὰ ἴδια οἰκονομοῦντες" οἷς οἱ ἐπιστάμενοι 

χρῆσθαι καὶ τὰ ἴδια καὶ τὰ κοινὰ καλῶς πράττουσιν, οἱ 

δὲ μὴ ἐπιστάμενοι ἀμφοτέρωθι πλημμελοῦσι. 

Ιο 

οι 
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ΠΗ ΡΝ 

Δ ἐλε γοτέγισον εγίείες ἦθ ἐἴδεισδος ἔλε φγεδοιξ ἴοῖν δο71- 
αἴζέζογι οὐ έλε ΑΙ ἐλεγιίαγις 171 ἀὐαγίζάε γιεαΐζε75, Ζ71. ΦΟ))1 7, 250721 
«οἹίλ 2λ617. 207,,167. ογεαΐζ7ι655. 

Περικλεῖ δέ ποτε τῷ τοῦ πάνυ ἸΠερικλέους υἱῷ δια-1 

λεγόμενος, ᾿Εγώ τοι, ἔφη, ὦ Περίκλεις, ἐλπίδα ἔχω σοῦ 
4 " , Ν 5» , Ν ι 

στρατηγήσαντος ἀμείνω τε καὶ ἐνδοξοτέραν τὴν πόλιν 
93 Υ ὃς Ν Ἂν “-“ ’ὔ ,ὔ εἰς τὰ πολεμικὰ ἔσεσθαι καὶ τῶν πολεμίων κρατήσειν. 

“-“ Ὧ" Ι 5 καὶ ὁ Περικλῆς, Βουλοίμην ἄν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἃ λέγεις" 
“ Ν “ Ε 25ϑΜ».ᾷ,μἅκἃ ᾽ , “ , 
ὅπως δὲ ταῦτα γένοιτ᾽ ἂν οὐ δύναμαι γνῶναι. Βούλει 

Α᾿ Ν εἰ κσὶ , , Ν 8... ἷν » οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτης, διαλογιζόμενοι περὶ αὐτῶν ἐπι- 
-“ “ Μ Ν , 5 ΄ὔ Ν 

σκοπῶμεν ὅπου ἤδη τὸ δυνατὸν ἐστι; Βούλομαι, ἐφη. 
“- δ , Οὐκοῦν οἶσθα, ἔφη, ὅτι πλήθει μὲν οὐδὲν μείους εἰσὶν 2 

το ᾿Αθηναῖοι Βοιωτῶν ; Οἶδα γάρ, ἔφη. Σώματα δὲ ἀγαθὰ 

καὶ καλὰ πότερον ἐκ Βοιωτῶν οἴει πλείω ἂν ἐκλεχθῆναι 

ἢ ἐξ ᾿Αθηναίων; Οὐδὲ ταύτῃ μοι δοκοῦσι λείπεσθαι. 
“ 3 

Εὐμενεστέρους δὲ ποτέρους ἑαυτοῖς εἶναι νομίζεις ; ̓ Αθη- 
, ν Α κ Ν ΝΝ ᾿, , 

ναίους ἔγωγε Βοιωτῶν μὲν γὰρ πολλοὶ πλεονεκτούμενοι 
“ - οἷ ’ Ν 

ι5 ὑπὸ Θηβαίων δυσμενῶς αὐτοῖς ἔχουσιν, ᾿Αθήνησι δὲ 

οὐδὲν ὁρῷ τοιοῦτον. ᾿Αλλὰ μὴν φιλοτιμότατοί γε καὶ 8 

μεγαλοφρονέστατοι πάντων εἰσίν; ἅπερ οὐχ ἥκιστα παρ- 

οξύνει κινδυνεύειν ὑπὲρ εὐδοξίας τε καὶ πατρίδος. Οὐδὲ 
5 ,» 41}  . , κ Ν , 
ἐν τούτοις ᾿Αθηναῖοι μεμπτοί. Καὶ μὴν προγόνων γε 

Ομ... ᾽ ν᾿ Φ 7 ᾿Ν 7 δυς ΤΥ. Ων 29 καλὰ ἔργα οὐκ ἔστιν οἷς μείζω καὶ πλείω ὑπάρχει ἢ 
ΑΘ : ΄, ω ὧ ΧΧ ΠΡ »: ΄ 0 , ᾿( 5» ᾿Αθηναίοις" ᾧ πολλοὶ ἐπαιρόμενοι προτρέπονταί τε ἀρε- 

τῆς ἐπιμελεῖσθαι καὶ ἄλκιμοι γίγνεσθαι. Ταῦτα μὲν 4 
5} “- Ψ Ξ ΕΒ ΞΕ ἘΠ : 3 3, ΕΣ ᾽ν “ ΚΑΡΕ 7] 
ἀληθῆ λέγεις πάντα, ὦ Σώκρατες" ἀλλ᾽ ὅρᾳς ὅτι ἀφ 

Φ ὦ τ , ΄“ Ζ 5» ᾽7ὔ ΩΝ 
οὗ ἣ τε σὺν ᾿Γολμίδῃ τῶν χιλίων ἐν Λεβαδείᾳ συμφορὰ 
5 , ΤῊΝ ἢ ΕΣ , ὈΞΞΝ Δ ’ὔ 

25 ἐγένετο καὶ ἢ μεθ΄ “Ἱπποκράτους ἐπὶ Δηλίῳ, ἐκ τούτων 
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τεταπείνωται μὲν ἡ τῶν ᾿Αθηναίων δόξα πρὸς τοὺς 

Βοιωτούς, ἐπῆρται δὲ τὸ τῶν Θηβαίων φρόνημα πρὸς 

τοὺς ᾿Αθηναίους" ὥστε Βοιωτοὶ μέν, οἱ πρόσθεν οὐδ᾽ ἐν 

τῇ ἑαυτῶν τολμῶντες ᾿Αθηναίοις ἄνευ Λακεδαιμονίων 

τε καὶ τῶν ἄλλων Πελοποννησίων ἀντιτάττεσθαι, νῦν 

ἀπειλοῦσιν αὐτοὶ καθ᾽ αὑτοὺς ἐμβαλεῖν εἰς τὴν ᾽᾿Αττι- 

κήν, ᾿Αθηναῖοι δέ, οἵ πρότερον, ὅτε Βοιωτοὶ μόνοι ἐγέ- 

νοντο, πορθοῦντες τὴν Βοιωτίαν, φοβοῦνται μὴ Βοιωτοὶ 

δῃώσωσι τὴν ᾿Αττικήν. 

γεΐ α ὄγατε αγια1 σοοα γη767. 7110 12 γεπίογ6 γκα67.5, 17, γε)»271εἴ- 
Ζηρ ἐλεηε 977 2}417 ,0721,67. σίογίες, ἀφ εομία ἱπάμεε ἐἠε 
“4:.2λεϑιζαι5 ἐο σιεόηε ἂς ο7 οἱ ο ἀϊδεζῤ{έίγιο. 

“ ’ “ 

δ Καὶ ὁ Σωκράτης, ᾿Αλλ᾽ αἰσθάνομαι μέν, ἔφη. ταῦτα 

οὕτως ἔχοντα δοκεῖ δέ μοι ἀνδρὶ ἀγαθῷ ἄρχοντι" νῦν Χ μ ε Υσ ΡΥ ΘΕ 
. ’ “ «ες ΄ ἈΝ Ν ᾿ς ’ 

εὐαρεστοτέρως διακεῖσθαι ἡ πόλις. τὸ μὲν γὰρ θάρρος 

ἀμέλειάν τε καὶ ῥᾳθυμίαν καὶ ἀπείθειαν ἐμβάλλει, ὁ δὲ 
, φόβος προσεκτικωτέρους τε καὶ εὐπειθεστέρους καὶ εὐτακ- 

6 τοτέρους ποιεῖ. τεκμήραιο δ᾽ ἂν τοῦτο καὶ ἀπὸ τῶν ἐν 
" Φ. -“ Ν Ν [4 Ν -“ ταῖς ναυσίν ὅταν μὲν γὰρ δήπου μηδὲν φοβῶνται, μεσ- 
ΡΨ. 5 ἰρέσδοι, αν οἰ τὰ ὃ ν ἃ κ Ἃ ͵ 

τοί εἰσιν ἀταξίας" ἔστ᾽ ἂν δὲ ἢ χειμῶνα ἢ πολεμίους 

δείσωσιν, οὐ μόνον τὰ κελευόμενα πάντα ποιοῦσιν, ἀλλὰ 
Ν “-“ “- καὶ σιγῶσι καραδοκοῦντες τὰ προσταχθησόμενα. ὥσπερ 

“ σι ͵ 
ἡ χορευταί. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη ὁ Περικλῆς, εἴγε νῦν μάλιστα 

Γ᾿ “ ν , “ Ἄ ΕΣ Ν ΄, 
πείθοιντο, ὥρα ἂν εἴη λέγειν πῶς ἂν αὐτοὺς προτρεψαί- 

, “ “-“ -“ 5 ’ 5 μοὶ Ἁ μεθα πάλιν ἀνερασθῆναι τῆς ἀρχαίας ἀρετῆς τε καὶ 
“ Ι͂ 

8 εὐκλείας καὶ εὐδαιμονίας, Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, εἰ 

μὲν ἐβουλόμεθα χρημάτων αὐτοὺς ὧν οἱ ἄλλοι εἶχον ἀντι- 
-“ Ε] “ “ -“ 

ποιεῖσθαι, ἀποδεικνύντες αὐτοῖς ταῦτα πατρῷά τε ὄντα 
ἈΝ , , ᾽ Ἁ »" 3 Ν αν -“ 

καὶ προσήκοντα, μάλιστ᾽ ἂν οὕτως αὐτοὺς ἐξωρμῶμεν 

ἀντέχεσθαι τούτων" ἐπεὶ δὲ τοῦ μετ᾽ ἀρετῆς πρωτεύειν 
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86 ΜΕΜΟΔΑΔΙ2ΙΑ, 11. ν. ὃ--17. 

αὐτοὺς ἐπιμελεῖσθαι βουλόμεθα, τοῦτ᾽ αὖ δεικτέον ἐκ 

παλαιοῦ μάλιστα προσῆκον αὐτοῖς, καὶ ὡς τούτου ἐπιμε- 
΄ “ “ , 

λόμενοι πάντων ἂν εἶεν κράτιστοι. Πῶς οὖν ἂν τοῦτο διδά- 
“᾿ ᾿ φ σκοιμεν ; Οἷμαι μέν, εἰ τούς γε παλαιτάτους ὧν ἀκούομει: 

΄-“ , 

προγόνους αὐτῶν ἀναμιμνήσκοιμεν αὐτοὺς ἀκηκοότας ἀρίσ- 
“ 5 “4 Ν “ “ ,ὔ ἃ « 

τους γεγονέναι. Αρα λέγεις τὴν τῶν θεῶν κρίσιν, ἣν οἱ 
 ῪΣ ἢ 7.5 Ν Ν μ , Ν Ἂς ᾿ 

περὶ Κέκροπα δι᾽ ἀρετὴν ἔκριναν ; Λέγω γάρ, καὶ τὴν Ἐρεχ- 
, δὰ ᾽ 

θέως γε τροφὴν καὶ γένεσιν, καὶ τὸν πόλεμον τὸν ἐπ 

ἐκείνου γενόμενον πρὸς τοὺς ἐκ τῆς ἐχομένης ἠπείρου 

πάσης, καὶ τὸν ἐφ᾽ “Ἡρακλειδῶν πρὸς τοὺς ἐν Πελοπον- 
7 Ὰ, ᾿ Ν 5 Ἂς ». ΡῚ 

νήσῳ, καὶ πάντας τοὺς ἐπὶ Θησέως πολεμηθέντας, ἐν οἷς 
΄- "» “- “-“ ’ “ ᾿ς Ἐν: Ἂς Ψ ἊΝ πᾶσιν ἐκεῖνοι δῆλοι γεγόνασι τῶν καθ᾽ ἑαυτοὺς ἀνθρώπων 

5 ’, Ὃ ᾿] Ν ’ ἊΨ τἂν 7, Ν 
ἀριστεύσαντες" εἰ δὲ βούλει, ἃ ὕστερον οἱ ἐκείνων μὲν 
“5 ’ ᾽ Ἂς Ν Ν «ς “ ΄ μ ἧς ἀπόγονοι, οὐ πολὺ δὲ πρὸ ἡμῶν γεγονότες, ἔπραξαν, τὰ 

Ν 5 ᾿ ᾽ ε ἊΝ 5 ’ Ν Ἂ “ 

μὲν αὐτοὶ καθ᾽ αὑτοὺς ἀγωνιζόμενοι πρὸς τοὺς κυριεύον- 
Ξ 5.) ΄ , ᾿ - ΓΝ τὰ , 

τας τῆς τε ᾿Ασίας πάσης καὶ τῆς Εὐρώπης μέχρι Μακε- 

δονίας καὶ πλείστην τῶν προγεγονότων δύναμιν καὶ 
΄ “ , ἀφορμὴν κεκτημένους καὶ μέγιστα ἔργα κατειργασμένους, 

Ν Ν νΝ Ἂν , - ’, Ἂ, Ν, τὰ δὲ καὶ μετὰ Πελοποννησίων ἀριστεύοντες καὶ κατὰ 

γῆν καὶ κατὰ θάλατταν" οἱ δὴ καὶ λέγονται πολὺ διε- 
-" - ᾽ « Ἂς 5 ’ [ Ι 

νεγκεῖν τῶν καθ᾽ αὑτοὺς ἀνθρώπων. Λέγονται γάρ, 
“ “ μὰ (δ, 

ἔφη. Τοιγαροῦν πολλῶν μὲν μεταναστάσεων ἐν τῇ “Ελ- 
“- [ο “ Ν 

λάδι γεγονυιῶν διέμειναν ἐν τῇ ἑαυτῶν, πολλοὶ δὲ ὑπὲρ 
ι 

δικαίων ἀντιλέγοντες ἐπέτρεπον ἐκείνοις, πολλοὶ δὲ ὑπὸ 
’ « Ψ. , ιν 5 Ψ. Ν 

κρειττόνων ὑβριζόμενοι κατέφευγον πρὸς ἐκείνους. καὶ 
“- ΄ τὸν ε 

ὁ Περικλῆς, Καὶ θαυμάζω γ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἣ πόλις 
“ τ ΚΞ Ν -“" Υ 3 ον ΄ ᾿] μ᾿ ὅπως ποτ᾽ ἐπὶ τὸ χεῖρον ἔκλινεν. ᾿Εγὼ μέν, ἔφη, οἶμαι, 
δ ὥ ποι ! “ Ν 10 7 ὃ “ ἈΝ Ν ὁ Σωκράτης, ὥσπερ καὶ ἀθληταί τινες διὰ τὸ πολὺ 

“-“ ἮΝ “-“ , 

ὑπερενεγκεῖν καὶ κρατιστεῦσαι καταρρᾳθυμήσαντες ὕστε- 

ρίζουυσι τῶν ἀντιπάλων, οὕτω καὶ ᾿Αθηναίους πολὺ διε- 

νεγκόντας ἀμελῆσαι ἑαυτῶν, καὶ διὰ τοῦτο χείρους γεγο- 
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ΧΑ ΑΙ ΦΔ ἘΚΈΘΕΟΧΩΖ, 87 

“ “ ΄“ 

νέναι. Νῦν οὖν, ἔφη, τί ἂν ποιοῦντες ἀναλάβοιεν τὴν 
5 Μ΄ »} ὙΠ: ν' “4 5ωνΝ Ψ ΄ “ 

ἀρχαίαν ἀρετὴν ; καὶ ὃ Σωκράτης, Οὐδὲν ἀπόκρυφον δοκεῖ 
“ Ψ ᾽ 5 Ν “ ’ ᾿ς “ ’, 5 μοι εἶναι, ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἐξευρόντες τὰ τῶν προγόνων ἐπι- 
΄,ὕ ᾿Ν “ - ΄ » ΄, 5. Χ ΕΥ 

τηδεύματα μηδὲν χεῖρον ἐκείνων ἐπιτηδεύοιεν, οὐδὲν ἂν 

χείρους ἐκείνων γενέσθαι: εἰ δὲ μή, τούς γε νῦν πρω- 

τεύοντας μιμούμενοι καὶ τούτοις τὰ αὐτὰ ἐπιτηδεύοντες, 

ὁμοίως μὲν τοῖς αὐτοῖς χρώμενοι οὐδὲν ἂν χείρους ἐκεί- 
“ Ἕ Ἄν (ἃ “4 Ἁ 4 

νων εἶεν, εἰ δ΄ ἐπιμελέστερον, καὶ βελτίους. 

7 1627 2752 ζαῤΖίς οἤ Ζγι5τ:ε6ο7 αἸγιαΐζοι αγιε] ,αςίζοϊεδγιεδς γαῖα 
216 εαδὸ αἰ οι 2, ὀτεέ γιοΐ, 171 ϑοογαίεδ᾽ οῤῆγιἼογι, λοῤείε55. 

, “ 
Λέγεις, ἔφη, πόρρω που εἶναι τῇ πόλει τὴν καλοκάγα- 

“-“ . μι 

θίαν. πότε γὰρ οὕτως ᾿Αθηναῖοι ὥσπερ Λακεδαιμόνιοι ἢ 
, : κ πρεσβυτέρους αἰδέσονται, οἱ ἀπὸ τῶν πατέρων ἄρχονται 

καταφρονεῖν τῶν γεραιτέρων, ἢ σωμασκήσουσιν οὕτως, 
ε ᾽ ΄ ᾽ ᾿ 5 ΄, 5 “ 5 'ς Ν “- ΡῚ 

οἱ οὐ μόνον αὐτοὶ εὐεξίας ἀμελοῦσιν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπι- 
, “ -“ 

μελομένων καταγελῶσι ; πότε δὲ οὕτω πείσονται τοῖς 
ΜΝ ΓΝ ΄᾿ ᾿} , ᾿ς ἜΞΕ “ - ΄“- 

ἄρχουσιν, οἱ καὶ ἀγάλλονται ἐπὶ τῷ καταφρονεῖ; τῶν 
ΩΝ ,ὔ ἀρχόντων ; ἢ πότε οὕτως ὁμονοήσουσιν, οἵ γε ἀντὶ μὲν 

“ “ “-“ 

τοῦ συνεργεῖν ἑαυτοῖς τὰ συμφέροντα ἐπηρεάζουσιν ἀλ- 
[4 “ “-“ - κ 

λήλοις καὶ φθονοῦσιν ἑαυτοῖς μᾶλλον ἢ τοῖς ἄλλοις ἀν- 
᾿ “ 5 Ὁ 

θρώποις, μάλιστα δὲ πάντων ἔν τε ταῖς ἰδίαις συνόδοις 
καὶ ταῖς κοιναῖς διαφέρονται, καὶ πλείστας δίκας ἀλλή- 

’ “ “ ΓᾺ 
λοις δικάζονται, καὶ προαιροῦνται μᾶλλον οὕτω κερδαί- ᾽ μ 

» εν “ “ Ν 

νειν ἀπ᾿ ἀλλήλων ἢ συνωφελοῦντες αὑτούς, τοῖς δὲ κοι- 
"-“" “ 5» Ἶω 2 Ν , Φ “ 

νοῖς ὥσπερ ἀλλοτρίοις χρώμενοι, περὶ τούτων αὖ μάχον- 

ται καὶ ταῖς εἰς τὰ τοιαῦτα δυνάμεσι μάλιστα χαίρουσιν; 

ἐξ ὧν πολλὴ μὲν ἀτηρία καὶ κακία τῇ πόλει ἐμφύεται, 

πολλὴ δὲ ἔχθρα καὶ μῖσος ἀλλήλων τοῖς πολίταις ἐγ- 
Ε] “2 “ ’ -“ 

γίγνεται, δι᾿ ἃ ἔγωγε μάλα φοβοῦμαι ἀεὶ μή τι μεῖζον 
μὴ ᾽, “ “-“ 

ἢ ὥστε φέρειν δύνασθαι κακὸν τῇ πόλει συμβῇ. 
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88 ΜΕΜΟΜΡΑΔΙΖΙΑ, τιϊ. ν. 18--28., 

1 ἐλε βαϊΐίογς δυο γιοτῦ αγ οὔὗεαϊἑο,ί, αγαῖ εἴτα 2716 
714) ὧε γεξίογεα 17 ροοαῖ σεγεγαῖΐς σομαῖ δ γομγα, τολο 
αητογῖσ οὐδοῦ, ἐλέγισο τυοιεία ἔγιοτυ ἄοτυ 10 π͵56 αἷζ αὐαζῥαδίε 
γ16α715 Ο7 αεγέγιεο. 

Μηδαμῶς, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὦ Περίκλεις, οὕτως ἡγοῦ 18 
»} , -" ᾽ “ Ε] φι μὲν «ς Μ ᾿ 
ἀνηκέστῳ πονηρίᾳ νοσεῖν ᾿Αθηναίους. οὐχ ὁρᾷς ὡς εὔτα- 

-» “ ) Φ κτοι μέν εἶσιν ἐν τοῖς ναυτικοῖς, εὐτάκτως δ᾽ ἐν τοῖς γυμ- 
χω “ ΄- , , 

νικοῖς ἀγῶσι πείθονται τοῖς ἐπιστάταις, οὐδένων δὲ κατα- 

δεέστερον ἐν τοῖς χοροῖς ὑπηρετοῦσι τοῖς διδασκάλοις ; 
“ δὴ 

Τοῦτο γάρ τοι, ἔφη, καὶ θαυμαστόν ἐστι, τὸ τοὺς μὲν 
, χω “ 5" “-“ Ν ΣΟ Ψ, Ἀ 

τοιούτους πειθαρχεῖν τοῖς ἐφεστῶσι, τοὺς δὲ ὁπλίτας καὶ 
΄᾿; ε ’ ΓΝ “Ὁ 5 7 ᾽7ὔ “ 

τοὺς ἱππέας, οἱ δοκοῦσι καλοκἀγαθίᾳ προκεκρίσθαι τῶν 

19 

πολιτῶν, ἀπειθεστάτους εἶναι πάντωψ. καὶ ὃ Σωκράτης 50 

ἔφη, Ἣ δὲ ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ βουλή, ὦ Περίκλεις, οὐκ ἐκ 

τῶν δεδοκιμασμένων καθίσταται ; Καὶ μάλα, ἔφη. Οἷὖσθα 
ΡΝ " ῃ . 7 Ὁ ΄, “Ἀ 

οὖν τινας, ἔφη. κάλλιον ἢ νομιμώτερον ἢ σεμνότερον ἢ 

δικαιότερον τάς τε δίκας δικάζοντας καὶ τἄλλα πάντα 

πράττοντας; Οὐ μέμφομαι, ἔφη, τούτοις. Οὐ τοίνυν, 

ἔφη, δεῖ ἀθυμεῖν, ὡς οὐκ εὐτάκτων ὄντων ᾿Αθηναίων. 
δυν ς ΄ “ 

Καὶ μὴν ἔν γε τοῖς στρατιωτικοῖς, ἔφη, ἔνθα μάλιστα 

δεῖ σωφρονεῖν τε καὶ εὐτακτεῖν καὶ πειθαρχεῖν, οὐδενὶ 
’ , » Ν ε , ». τούτων προσέχουσιν. Ἴσως γάρ, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐν 

“ “-“ “-“ 
τούτοις οἱ ἥκιστα ἐπιστάμενοι ἄρχουσιν αὐτῶν. οὐχ ὁρᾷς 
΄ “ Ν Ν “- ε Ἦν... “- 5. Ν 

20 ὅτι κιθαριστῶν μὲν καὶ χορευτῶν καὶ ὀρχηστῶν οὐδὲ εἷς 

ἐπιχειρεῖ ἄρχειν μὴ ἐπιστάμενος, οὐδὲ παλαιστῶν οὐδὲ 

παγκρατιαστῶν; ἀλλὰ πάντες οἱ τούτων ἄρχοντες ἔχουσι 

δεῖξαι ὁπόθεν ἔμαθον ταῦτα ἐφ᾽ οἷς ἐφεστᾶσι: τῶν δὲ 

στρατηγῶν οἱ πλεῖστοι αὐτοσχεδιάζουσιν. οὐ μέντοι σέ 
δ “- 5. τς (ζ “ ΤῸ 3 7 ὍΣ Φ 

25 γε Τοιοῦτον ἐγὼ νομίζω ειναι, α. οιμαι σε ουὔθέν Ἧττον 

ν ΤΑΝ ΤΡ ἀττ κεῖτ ἀκὶ ἀσκῶν 7 Υ̓ ᾿ ἔχειν εἰπεῖν ὁπότε στρατηγεῖν ἢ ὁπότε παλαίειν ἤρξω 
΄- , 

μανθάνειν. καὶ πολλὰ μὲν οἶμαί σε τῶν πατρῴων στρα- 
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τηγημάτων παρειληφότα διασώζειν, πολλὰ δὲ πανταχό- 
Φ 

θεν συνηχέναι, ὁπόθεν οἷόν τε ἦν μαθεῖν τι ὠφέλιμον 
’ὔ -“ 

538 εἰς στρατηγίαν. οἶμαι δέ σε πολλὰ μεριμνᾶν ὅπως μὴ 
, σ΄“ “ 

λάθῃς σεαυτὸν ἀγνοῶν τι τῶν εἰς στρατηγίαν ὠφελίμων, 

καὶ ἐάν τι τοιοῦτον αἴσθ ὃν μὴ εἰδότα, ζητεῖν ν αἴσθῃ σεαυτὸν μὴ εἰδότα, ζητεῖ 
Ν , “΄“ 

τοὺς ἐπισταμένους ταῦτα, οὔτε δώρων οὔτε χαρίτων φει- 

δόμενον, ὅπως μάθῃς παρ᾽ αὐτῶν ἂἃ μὴ ἐπίστασαι καὶ 
᾿ ᾿ “- 

34 συνεργοὺς ἀγαθοὺς ἔχῃς. καὶ ὁ Περικλῆς, Οὐ λανθάνεις 
Ψ ’ Υ̓͂ “ 5...) ᾽»»ὔ ’, ’ Ἂ με, ὦ Σώκρατες, ἔφη, ὅτι οὐδ᾽ οἰόμενός με τούτων ἐπι- 

μελεῖσθαι ταῦτα λέγεις, ἀλλ᾽ ἐγχειρῶν με διδάσκειν ὅτι 
Ἁ ,, σ΄ ,’ ε , 5 - 

τὸν μέλλοντα στρατηγεῖν τούτων ἁπάντων ἐπιμελεῖσθαι 
“ ε “κ᾿ “ ΄“ 

25 δεῖ. ὁμολογῷ μέντοι κἀγώ σοι ταῦτα. Τοῦτο δ᾽, ἔφη, 

ὦ Περίκλεις, κατανενόηκας, ὅτι πρόκειται τῆς χώρας 
«ς -“ »). , , " ᾿ Ν ὔ Ε] “- 

ἡμῶν ὀρὴ μεγάλα, καθήκοντα ἐπὶ τὴν Βοιωτίαν, δι ὧν 

εἰς τὴν χώραν εἴσοδοι στεναί τε καὶ προσάντεις εἰσί, 
δ . ᾽ 

86 καὶ ὅτι μέση διέζωσται ὄρεσιν ἐρυμνοῖς ; Καὶ μάλα, ἔφη. 

Τί δέ; ἐκεῖνο ἀκήκοας, ὅτι Μυσοὶ καὶ Πισίδαι ἐν τῇ 

βασιλέως χώρᾳ κατέχοντες ἐρυμνὰ πάνυ χωρία καὶ 

κούφως ὡπλισμένοι δύνανται πολλὰ μὲν τὴν βασιλέως 
,ὔ ἙἝ -“ ΕῚ ἈΝ Ν σι 5» ᾽7ὕ 

χώραν καταθέοντες κακοποιεῖν, αὐτοὶ δὲ ζῆν ἐλεύθεροι ; 
Ἁ “ 3. ΕΣ 

21 Καὶ τοῦτο γ᾽, ἔφη, ἀκούω. ᾿Αθηναίους δ᾽ οὐκ ἂν οἴει, 
ἕ -" - ΄ 

ἔφη, μέχρι τῆς ἐλαφρᾶς ἡλικίας ὡπλισμένους κουφοτέροις 
“-“ , 

ὅπλοις καὶ τὰ προκείμενα τῆς χώρας ὄρη κατέχοντας, 
“-“ , 

βλαβεροὺς μὲν τοῖς πολεμίοις εἶναι, μεγάλην δὲ προβο- 

λὴν τοῖς πολίταις τῆς χώρας κατεσκευάσθαι ; καὶ ὁ 11ε- 
»-»" 3 Ἁ ΄-“ 

ρικλῆς, Πάντ᾽ οἶμαι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, καὶ ταῦτα χρή- 
, , 

88 σιμα εἶναι. Ελ τοίνυν, ἔφη ὃ Σωκράτης, ἀρέσκει σοι 

ταῦτα, ἐπιχείρει αὐτοῖς, ὦ ἄριστε ὅ τι μὲν γὰρ ἂν τού- 
ἀξ ΕΣ Ἁ Ν Χὰ ΝΥ ἃ ΄“ πόλ 5 των καταπράξῃς, καὶ σοὶ καλὸν ἔσται καὶ τῇ πόλει ἀγα- 
“ “ “ , 

θόν᾽ ἐὰν δέ τι αὐτῶν ἀδυνατῆῇς, οὔτε τὴν πόλιν βλάψεις 

οὔτε σαυτὸν καταισχυνεῖς. 
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ΠΘ ΗΑ ΡΈΕΙ ΝῊ 

716 γοιγιρ' (Ἰἠαϊέεογ σἠοτυ,ι οαχοθσοῖνε δαρ6771655 10 φηηα7 8 
271 οί Ζί2ε5, ϑοςγαίες ογὲ 6χα)ηΖ7Ζγι 12,1, ἄΐδεοσεζε ἐλαΐ ἦς 
λας γ»οΐ φεαζίεαῖ “Ἴγιδοῖ ὧν σέμαν, τυλείλογ ὁ ἐλ αγηιϑαῖ 
σἰγεγρσίλ ο7 115 οτῶγι 07. οὐδε, φοτε717165, 07. Ο7 11.627 γοδοτέγοοΣ 
7γι Ζζγ16 οὔ 2εαεε. : 

Ν ᾽ 

Γλαύκωνα δὲ τὸν ᾿Αρίστωνος, ὅτ᾽ ἐπεχείρει δημηγο- 1 
- “- “ , 

ρεῖν, ἐπιθυμῶν προστατεύειν τῆς πόλεως οὐδέπω εἴκο- 

σιν ἔτη γεγονώς, τῶν ἄλλων οἰκείων τε καὶ φίλων οὐδεὶς 
5. “ “ 7 

ἐδύνατο παῦσαι ἑλκόμενόν τε ἀπὸ τοῦ βήματος καὶ κατα- 
, Ἂν το λοςς ’ δ᾿ ϑν ᾿ 5». 5 ’ 

γέλαστον ὄντα Σωκράτης δέ, εὔνους ὧν αὐτῷ διά τε 

Χαρμίδην τὸν Γλαύκωνος καὶ διὰ Πλάτωνα, μόνος ἔπαυ- 

σεν. ἐντυχὼν γὰρ αὐτῷ πρῶτον μὲν εἰς τὸ ἐθελῆσαι 2 

ἀκούειν τοιάδε λέξας κατέσχεν: ἾὮΩ Γλαύκων, ἔφη, προ- 
΄ὕ Ἔτι ’, “ ’, ΕΣ ϑ᾽. 48 ΠΑ 

στατεύειν ἡμῖν διανενόησαι τῆς πόλεως ; ᾿Εγωγ᾽, ἔφη, ὦ 
- , ὴ Σώκρατες. Νὴ Δῦ, ἔφη, καλὸν γάρ, εἴπερ τι καὶ ἄλλο 

τῶν ἐν ἀνθρώ δῆλ ἃρ ὅτι ἐὰ ῦτο ὃ ᾿ξ; ρώποις. δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν τοῦτο διαπράξῃ, 
Η ἀφ ΓΝ ῃ “ Ἂ": ἘῸΝ ΠΑΡ ΤΣ 

δυνατὸς μὲν ἔσει αὐτὸς τυγχάνειν ὅτου ἂν ἐπιθυμῇς, ἱκα- 

νὸς δὲ τοὺς φίλους ὠφελεῖν, ἐπαρεῖς δὲ τὸν πατρῷον 
᾿ 5 , Ν Ν ,ὕ ΡῚ Ν 3.Κ ΄“ 

οἶκον, αὐξήσεις δὲ τὴν πατρίδα, ὀνομαστὸς δ᾽ ἔσει πρῶ- 

τον μὲν ἐν τῇ πόλει, ἔπειτα ἐν τῇ Ἑλλάδι, ἴσως δ᾽, 
“ ν “ 

ὥσπερ Θεμιστοκλῆς, καὶ ἐν τοῖς βαρβάροις" ὅπου δ᾽ ἂν 

ἧς, πανταχοῦ περίβλεπτος ἔσει. ταῦτ᾽ οὖν ἀκούων ὁ 

Γλαύκων ἐμεγαλύνετο καὶ ἡδέως παρέμενε. μετὰ δὲ 

ταῦτα ὃ Σωκράτης, Οὐκοῦν, ἔφη, τοῦτο μέν, ὦ Γλαύκων, 

δῆλον ὅτι εἴπερ τιμᾶσθαι βούλει, ὠφελητέα σοι ἣ πόλις 

ἐστί; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Πρὸς θεῶν, ἔφη, μὴ τοίνυν 
“ ’΄ Ι! 5 Ω Φ ε »-“" 4 ΄, Ν Ν. ΄, 

ποκρύψῃ, ἀλλ᾽ εἶπον ἡμῖν ἐκ τίνος ἄρξει τὴν πόλιν 

εὐεργετεῖν. ἐπεὶ δὲ ὁ Γλαύκων διεσιώπησεν, ὡς ἂν τότε 4 
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“ ςε ’ Υ 9 ε » ξὺν “ " 
σκοπῶν ὁπόθεν ἄρχοιτο, ἾΑρ᾽, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὥσπερ 

, ΓῚ ] 555 έ 4 3, Ὁ 

φίλου οἶκον εἰ αὐξῆσαι βούλοιο, πλουσιώτερον αὕτοὸν 

ἐπιχειροίης ἂν ποιεῖν, οὕτω καὶ τὴν πόλιν πειράσει 
“ Ν μι “ 

5 πλουσιωτέραν ποιῆσαι ; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν 
" 32 ἃ  ε- “ 

πλουσιωτέρα γ᾽ ἂν εἴη προσόδων αὐτῇ πλειόνων γενο- 3 
“-“ 9, “- 

μένων ; Εἰκὸς γοῦν, ἔφη. Λέξον δή, ἔφη, ἐκ τίνων νῦν. 
ε ’ .- ς Ἁ ’ ’ 5 “ν Ν 

αἱ πρόσοδοι τῇ πόλει καὶ πόσαι τινές εἰσι; δῆλον γὰρ 
μά μ᾿ [ὦ 3 “4 Φ “ - ας ΄“ Ν 

ὅτι ἔσκεψαι, ἵνα, εἰ μέν τινες αὐτῶν ἐνδεῶς ἔχουσιν, 

ἐκπληρώσῃς, εἰ δὲ παραλείπονται, προσπορίσῃς. ᾿Αλλὰ 

6 μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Γλαύκων, ταῦτά γε οὐκ ἐπέσκεμμαι. ᾿Αλλ᾽ το 
» “-“ Ν ἀ ’ , “-“ ’ 

εἰ τοῦτο, ἔφη, παρέλιπες, τὰς γε δαπάνας τῆς πόλεως 
ΡΩΝ » ΄' ᾿ ἢ Ἂς [ς Ν ΄ Ν ς 3 
ἡμῖν εἶπε δῆλον γὰρ ὅτι καὶ τούτων τὰς περιττὰς ἀφαι- 

» »“" 3 ΦΧ “- ρεῖν διανοεῖ. ᾿Αλλὰ μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη, οὐδὲ πρὸς ταῦτά 
5 ’ 2 “ Υ ἈΝ Ν ἝΝ 

πω ἐσχόλασα. Οὐκοῦν, ἔφη, τὸ μὲν πλουσιωτέραν τὴν 
’, “ ν ’΄ ἈΞ “ Ν φΦ» Ν 55. 7 

πόλιν ποιεῖν ἀναβαλούμεθα' πῶς γὰρ οἷόν τε μὴ εἰδότα 15 
'ς τα ’ Ν Ν - » »» ’ γε τὰ ἀναλώματα καὶ τὰς προσόδους ἐπιμεληθῆναι τού- 

3 ».», 5 ΄ Ν 
ἡ των ; ᾿Αλλ᾽, ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ Γλαύκων, δυνατόν ἐστι 

καὶ ἀπὸ πολεμίων τὴν πόλιν πλουτίζειν. Νὴ Δία σφό- 
ὃ 3 Υ ξ » ’ ᾿Ξ ὁ βς Δ τὰς 7 “νς 
ρα γ᾽, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐάν τις αὐτῶν κρείττων ἡ 

μι ΑῚ “ ἥττων δὲ ὧν καὶ τὰ ὄντα προσαποβάλοι ἄν. ᾿Αληθῆ :ο 
ὔ » “ Ν 

8 λέγεις, ἔφη. Οὐκοῦν, ἔφη, τόν γε βουλευσόμενον πρὸς 
-“ ΄ -“ - ᾿ Ν 

οὕστινας δεῖ πολεμεῖν τήν τε τῆς πόλεως δύναμιν καὶ τὴν 
“ » ’, 59. 7 -“ νψ Ν Ν ες “-“ ΄ ’, 

τῶν ἐναντίων εἰδέναι δεῖ, ἵνα, ἐὰν μὲν ἡ τῆς πόλεως κρείτ- 

Ἷ βουλεύῃ ἐπιχειρεῖν τῷ πολέμῳ, ἐὰν δὲ ἥττων των ἧ, συμβουλεύῃ ἐπιχειρεῖν τῷ πολέμῳ, 
- κ Ξ ΄ ν ᾿ 

τῶν ἐναντίων, εὐλαβεῖσθαι πείθῃ. ᾿Ορθῶς λέγεις, ἔφη. 25 
΄ ε -“ -" 7 

9 Πρῶτον μὲν τοίνυν, ἔφη. λέξον ἡμῖν τῆς πόλεως τήν τε 

πεζικὴν καὶ τὴν ναυτικὴν δύναμιν, εἶτα τὴν τῶν ἐναντίων. 

᾿Αλλὰ μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη, οὐκ ἂν ἔχοιμί σοι οὕτω γε ἀπὸ 
’ τ ν ἐν ᾽ ΓΕ , ΄ ν ν 

στόματος εἰπεῖν. ᾿Αλλ εἰ γέγραπταί σοι, ἔνεγκε, ἔφη; 
, Ν ε ’ ΕΣ “ 3 , » Ν Ν Ν ΥΣ] 

πάνυ γὰρ ἡδέως ἂν τοῦτο ἀκούσαιμι. ᾿Αλλὰ μὰ τὸν Δί᾽, 30 
“-“ 

10 ἔφη, οὐδὲ γέγραπταί μοί πω. Οὐκοῦν, ἔφη, καὶ περὶ 
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, ΄ ἥ ’ Ψ , 
πολέμου συμβουλεύειν τὴν γε πρώτην ἐπισχήσομεν" 

ἴσως γὰρ καὶ διὰ τὸ μέγεθος αὐτῶν ἄρτι ἀρχόμενος τῆς 
΄ ν ΕΥ̓ οἷ 5 “ “ 

προστατείας οὔπω ἐξήτακας. ἀλλά τοι περί γε φυλακῆς 
“ , ΩΨ ΝΥ , λ μὴ ς ’ 

τῆς χώρας οἷδ᾽ ὅτι ἤδη σοι μεμέληκε, καὶ οἶσθα ὁπόσαι 
ΝΥΝ, “ ’ 5» Ν ε ΄ ’ ἡ ι- , 

τε φυλακαὶ ἐπίκαιροΐ εἰσι καὶ ὁπόσαι μὴ, καὶ ὁπόσοι τε σι 

ἧς πῷ ΡῈ ταν ΡΣ, τ: κ Ν ᾿ φρουροὶ ἱκανοί εἰσι Καὶ ὁπόσοι μή εἰσι καὶ τὰς μὲν 
» ’, Ν ’ 7 -» Ν 

ἐπικαίρους φυλακὰς συμβουλεύσεις μείζονας ποιεῖν, τὰς 
-“ “ 

δὲ περιττὰς ἀφαιρεῖν. Νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Γλαύκων, ἁπάσας 11 
Ν μι Ν “ “ “-“ “ 5 Ν , μὲν οὖν ἔγωγε, ἕνεκά γε τοῦ οὕτως αὐτὰς φυλάττεσθαι 

Ν “ ’ ,ὔ το ὥστε κλέπτεσθαι τὰ ἐκ τῆς χώρας. ᾿Ἑὰν δέ τις ἀφέλῃ 

γ᾽, ἔφη, τὰς φυλακάς, οὐκ οἴει καὶ ἁρπάζειν ἐξουσίαν 
τ , Ν 

ἔσεσθαι τῷ βουλομένῳ ; ἀτάρ, ἔφη, πότερον ἐλθὼν αὐτὸς 
“ ’, ΄“ Ἃ, “ - “ “ , ἐξήτακας τοῦτο, ἢ πῶς οἶσθα ὅτι κακῶς φυλάττονται ; 

“- ᾿, Εἰκάζω, ἔχη. Οὐκοῦν, ἔφη, καὶ περὶ τούτων, ὅταν μη- 

15 κέτι εἰκάζωμεν, ἀλλ᾽ ἤδη εἰδῶμεν, τότε συμβουλεύσομεν ; 
’ Ἴσως, ἔφη ὁ Γλαύκων, βέλτιον. Ἐς γε μήν, ἔφη, τἀργύ- 15 

ΦΌἦ “ -, ᾿] 5 ἴω »“ 5 ν 4 “ Ψ' “ ρεια οἵδ᾽ ὅτι οὐκ ἀφῖξαι, ὥστ᾽ ἔχειν εἰπεῖν διότι νῆν 
ν. , «Ψ ’ ’, ᾽ ’ “ Ν Φ ἐλάττω ἢ πρόσθεν προσέρχεται αὐτόθεν. Οὐ γὰρ οὖν 

᾽ ὮΝ ΕῚ , 

ἐλήλυθα, ἔφη. Καὶ γὰρ νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Σωκράτης, λέγε- 
Ν, Ν ’ὔ “ “ μή Ν Ξ ’ 2οται βαρὺ τὸ χωρίον εἶναι, ὥστε, ὅταν περὶ τούτου δέῃ 

συμβουλεύειν, αὕτη σοι ἡ πρόφασις ἀρκέσει. Σκώπτο- 18 

μαι, ἔφη ὁ Γλαύκων. ᾿Αλλ᾽ ἐκείνου γέ τοι, ἔφη, οἷδ᾽ 

ὅτι οὐκ ἠμέληκας, ἀλλ᾽ ἔσκεψαι, πόσον χρόνον ἱκανός 

ἐστιν ὃ ἐκ τῆς χώρας γιγνόμενος σῖτος διατρέφειν τὴν 

πόλιν, καὶ πόσου εἰς τὸν ἐνιαυτὸν προσδεῖται, ἵνα μὴ [ 
σι 

“- ’ 
τοῦτο γε λάθῃ σέ ποτε ἡ πόλις ἐνδεὴς γενομένη, ἀλλ᾽ 

5 Ν ΝΥ τ Ν ΄σ΄ 5 κα Ἶ “ ’, 

εἰδὼς ἔχης ὑπὲρ τῶν ἀναγκαίων συμβουλεύων τῇ πόλει 

βοηθεῖν τε καὶ σώζειν αὐτήν. Λέγεις, ἔφη ὁ Γλαύκων, 

παμμέγεθες πρᾶγμα, εἴ γε καὶ τῶν τοιούτων ἐπιμελεῖσθαι 
, 

29 δεήσει. 
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Ἡδῖς αὐἀυζεεαῖ Ζλεγεζογε ἐο δεσίγ εὐ σηεαΐζ ἐλέίγρις, αι 671- 
ἡφατο17, ἔο ταγαρε 9716 ἤοτέδο τυεῖΐ ὀεζογα ἀδ τ δ2ι {1765 ΟἿΣ 
ζαγρ7. ὁ7ι 2672 72565. 

κι , “ ᾽ Ἄ. “ 14 ᾿Αλλὰ μέντοι, ἔφη ὁ Σωκράτης, οὐδ᾽ ἂν τὸν ἑαυτοῦ 
΄“ [4 

ποτε οἶκον καλῶς τις οἰκήσειεν, εἰ μὴ πάντα μὲν εἴσεται 
: " , ἣν λα ΄, Σ ΄ 
ὧν προσδεῖται, πάντων δὲ ἐπιμελόμενος ἐκπληρώσει. 

ε Ψ. - 

ἀλλ᾽’ ἐπεὶ ἡ μὲν πόλις ἐκ πλειόνων ἢ μυρίων οἰκιῶν 
“ Ν Μ ὦ ᾿ “ ΄ ᾽ “ ᾿] συνέστηκε, χαλεπὸν δ᾽ ἐστὶν ἅμα τοσούτων οἰκιῶν ἐπιμε- ΄ι 

λεῖσθαι, πῶς οὐχ ἕνα τὸν τοῦ θείου πρῶτον ἐπειράθης 
αὐξῆσαι ; δεῖται δέ. κἂν μὲν τοῦτον δύ ὶ πλείοσ ἤσαι ; δεῖ . κἂν μὲν τοῦτον δύνῃ, καὶ πλείοσιν 
'ν ᾽ὔ ΜΝ “ νΝ Ν. , ΕῚ -“ “ ΕῪ 

ἐπιχειρήσεις ἕνα δὲ μὴ δυνάμενος ὠφελῆσαι πῶς ἂν 
΄ ὰ πολλούς γε δυνηθείης ; ὥσπερ εἴ τις ἕν τάλαντον 

Ν. Ψϑ ’ -“ 3 Ν μι ,ὔ ’ 

μὴ δύναιτο φέρειν, πῶς οὐ φανερὸν ὅτι πλείω γε φέρειν το 
3.7 “ 

15 οὐδ᾽ ἐπιχειρητέον αὐτῷ ; ̓Αλλ’ ἔγωγ᾽, ἔφη ὁ Γλαύκων, 
Ἃ, “-“ 

ὠφελοίην ἂν τὸν τοῦ θείου οἶκον, εἴ μοι ἐθέλοι πείθεσθαι. 
3 ν , . ΄ Εἶτα, ἔφη ὁ Σωκράτης, τὸν θεῖον οὐ δυνάμενος πείθειν, 

2 , “-“ »- 
Αθηναίους πάντας μετὰ τοῦ θείου νομίζεις δυνήσεσθαι 

168 ποιῆσαι πείθεσθαί σοι; φυλάττου, ἔφη, ὦ Γλαύκων, τ- 
“ Ν -“ »} -“ “3 -“ ᾿] ᾽ Υ̓́ 

ὅπως μὴ τοῦ εὐδοξεῖν ἐπιθυμῶν εἰς τοὐναντίον ἔλθης. 
μ 3 εἰ,» ε ’ "" ππ Ν Ν φ-.. ἡ “ ., 

ἢ οὐχ ὁῤᾷς ὡς σφαλερόν ἐστι τὸ ἃ μὴ οἷδέ τις, ταῦτα ἢ 
΄ μ ΠΟ ΕΨῳ “ον - 

λέγειν ἢ πράττειν ; ἐνθυμοῦ δὲ τῶν ἄλλων, ὅσους οἶσθα 
’΄ ’ Ν ’ Ν. Ν Ἁ τοιούτους, οἷοι φαίνονται καὶ λέγοντες ἃ μὴ ἴσασι καὶ 

, “-“ ᾿ - 

πράττοντες, πότερά σοι δοκοῦσιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις ἐπαί- 0 
“΄“ εν 

νου μᾶλλον ἢ ψόγου τυγχάνειν καὶ πότερον θαυμάζεσθαι 
“- μ᾿ “ “- ᾿ ΄ 

17 μᾶλλον ἢ καταφρονεῖσθαι: ἐνθυμοῦ δὲ καὶ τῶν εἰδότων 
μα ἧς Ἁ “ “ ’ «ε 5 Ν , ὅ τι τε λέγουσι καὶ ὅ τι ποιοῦσι, καί, ὡς ἐγὼ νομίζω, 

΄. “ Ν - “ εὑρήσεις ἐν πᾶσιν ἔργοις τοὺς μὲν εὐδοκιμοῦντάς τε καὶ 
“ “ ’ Ν θαυμαζομένους ἐκ τῶν μάλιστα ἐπισταμένων ὄντας, τοὺς 2 

“-“ “2 “ δὲ κακοδοξοῦντάς τε καὶ καταφρονουμένους ἐκ τῶν ἀμα- 
18 θεστάτων. εἰ οὖν ἐπιθυμεῖς εὐδοκιμεῖν τε καὶ θαυμάζεσ- 

-ι 

θαι ἐν τῇ πόλει, πειρῶ κατεργάσασθαι ὡς μάλιστα τὸ ἢ γ 



οΑ4 ΜΕΜΟΚΑΔΙΔΙΑ, 111. νὶ. 18---ν!], 0. 

59. ἢ ἃ ’ ’ ᾿ς ΤῊΝ Ν , ἃ, “ 
εἰδέναι ἃ βούλει πράττειν" ἐὰν γὰρ τούτῳ διενεγκὼψ τῶν 
“ 2 ον, Ν “ ’ ! Ε] Ἃ 
ἄλλων ἐπιχειρῇς τὰ τῆς πόλεως πράττειν, οὐκ ἂν θαυ- 

μάσαιμι εἰ πάνυ ῥᾳδίως τύχοις ὧν ἐπιθυμεῖς. 

(ΘΟΗΠΑΡΙ ΚΕ ΨΙΙ 

Ολαγηιζάες, ογ1 ἐλε οἶλεγ ζαηα, τυλο ἐξ ἔοο αὐό7γ56 ,γοηὲ 2 ΟΖ ΖΖ65, 

ἧς πργρεαῖ γιοΐ ἴο ἄαυθ ἂγιν γοοίζελ γα οΓ ἐΐε ἱρηπογαγιΐ 
»ηεεἰπζεαε, ὀιεΐ ἐο εἰεἰναΐε ᾿ς γαειίζε5 707 ἐδε δογεέ 97 

ἐλ δἰαέε. 

Χαρμίδην δὲ τὸν Γλαύκωνος ὁρῶν ἀξιόλογον μὲν ἄνδρα 1 
"» ἈΝ φο “ Ἂς Ν ’ 5 ὄντα καὶ πολλῷ δυνατώτερον τῶν τὰ πολιτικὰ τότε πρατ- 

τόντων, ὀκνοῦντα δὲ προσιέναι τῷ δήμῳ καὶ τῶν τῆς 
, “ 5 “-“ δ. Υ̓ Ἅ 

πόλεως πραγμάτων ἐπιμελεῖσθαι, Εἶπέ μοι, ἔφη, ὦ 

Χαρμίδη, εἴ τις ἱκανὸς ὧν τοὺς στεφανίτας ἀγῶνας νικᾶν, 
καὶ διὰ τοῦτο αὐτός τε τιμᾶσθαι καὶ τὴν πατρίδα ἐν τῇ 

το Ἑλλάδι εὐδοκιμωτέραν ποιεῖν, μὴ ἐθέλοι ἀγωνίζεσθαι, 

ποῖόν τινα τοῦτον νομίζοις ἂν τὸν ἄνδρα εἶναι; Δῆλον 

ὅτι, ἔφη, μαλακόν τε καὶ δειλόν. Ἐϊ δέ τις, ἔφη, δυνατὸς 5 
“ “- Ψ 

ὧν τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων ἐπιμελόμενος τήν τε 

πόλιν αὔξειν καὶ αὐτὸς διὰ τοῦτο τιμᾶσθαι, ὀκνοίη δὴ 
“ ’ ᾿ Ἁ. ΟΡ ΨΙ ἢ Ἶ Ν 15 τοῦτο πράττειν, οὐκ ἂν εἰκότως δειλὸς νομίζοιτο ; Ἴσως, 

Υ -. ἢ Ν , π ς Δ - σ » Φ , ἔφη" ἀτὰρ πρὸς τί με"ταῦτ᾽ ἐρωτᾶς ; Ὅτι, ἔφη, οἶμαί σε 

δυνατὸν ὄντα ὀκνεῖν ἐπιμελεῖσθαι, καὶ ταῦτα ὧν ἀνάγκη 
Ἷ 7 » Ν τ ΡΑΒὰ Ἕ μ σοι μετέχειν πολίτῃ γε ὄντι. Τὴν δὲ ἐμὴν δύναμιν, ἔφη 3 

ὁ Χαρμίδης, ἐν ποίῳ ἔργῳ καταμαθὼν ταῦτά μου κατα- 

2. γιγνώσκεις ; ̓ν ταῖς συνουσίαις, ἔφη, αἷς σύνει τοῖς τὰ 

τῆς πόλεως πράττουσι καὶ γὰρ ὅταν τι ἀνακοινῶνται σοι, 

ὁρῶ σε καλῶς συμβουλεύοντα, καὶ ὅταν τι ἁμαρτάνωσιν, 
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“-“ κ“ Ν Φ ’ 
4 ὀρθῶς ἐπιτιμῶντα. Οὐ ταὐτόν ἐστιν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 

ἰδίᾳ τε διαλέγεσθαι καὶ ἐν τῷ πλήθει ἀγωνίζεσθαι. Καὶ 
, Υ̓ “ 5 “ “ 5. Χ - “» “ 

μήν, ἔφη, ὅ γε ἀριθμεῖν δυνάμενος οὐδὲν ἧττον ἐν τῷ 
΄ Ἁ , 5 - Ν ε Ν ΄ Ε ΄ 

πλήθει ἢ μόνος ἀριθμεῖ, καὶ οἵ κατὰ μόνας ἄριστα κιθαρί- 

5 ζντες οὗτοι καὶ ἐν τῷ πλήθει κρατιστεύουσιν. Αἰδῶ σι 

δὲ καὶ φόβον, ἔφη, οὐχ ὁρᾷς ἔμφυτά τε ἀνθρώποις ὄντα 

καὶ πολλῷ μᾶλλον ἐν τοῖς ὄχλοις ἢ ἐν ταῖς ἰδίαις ὁμιλί- 
, 4 ’ , Ν "“ “ 

αις παριστάμενα ; Καὶ σέ γε διδάξων, ἔφη, ὥρμημαι. ὅτι 

οὔτε τοὺς φρονιμωτάτους αἰδούμενος οὔτε τοὺς ἰσχυροτά- 
,ὔὕ 5» ΄“΄ 5 , Ν ει 

τους φοβούμενος, ἐν τοῖς ἀφρονεστάτοις τε καὶ ἀσθενε- το 

8 στάτοις αἰσχύνει λέγειν. πότερον γὰρ τοὺς κναφέας 
᾿] ΄-“ “ἡ Ν ’ Δ Ν ’ Δ Ν , 4 αὐτῶν ἢ τοὺς σκυτέας ἢ τοὺς τέκτονας ἢ τοὺς χαλκέας ἢ 

Δ Δ -“ “-“ 

τοὺς γεωργοὺς ἢ τοὺς ἐμπόρους ἢ τοὺς ἐν τῇ ἀγορᾷ μετα- 

βαλλομένους καὶ φροντίζοντας ὅ τι ἐλάττονος πριάμενοι 
’ τὶ 3 5» Ν ε , ε 

πλείονος ἀπόδωνται αἰσχύνει ; ἐκ γὰρ τούτων ἁπάντων ἡ τ5 

Ἰ ἐκκλησία συνίσταται. τί δὲ οἴει διαφέρειν ὃ σὺ ποιεῖς 
μι “- 5 “- » , Ν » Ἷ “ 
ἢ τῶν ἀσκητῶν ὄντα κρείττω τοὺς ἰδιώτας φοβεῖσθαι ; 

» “ “΄ , 5" ““ ’ φ Ν ΄-“" ’ὔ 

οὐ γὰρ τοῖς πρωτεύουσιν ἐν τῇ πόλει, ὧν ἔνιοι καταφρονοῦσί 

σου, ῥᾳδίως διαλεγόμενος, καὶ τῶν ἐπιμελομένων τοῦ τῇ 

πόλει διαλέγεσθαι πολὺ περιών, ἐν τοῖς μηδεπώποτε φρον- 20 

τίσασι τῶν πολιτικῶν μηδὲ σοῦ καταπεφρονηκύσιν 
» “-“ ’ὔ Ν Ν “-“ ι ,ὔ ΕῚ ΗΑ ἀπ. ᾽ 

8 ὀκνεῖς λέγειν, δεδιὼς μὴ καταγελασθῆς ; Τί δ᾽ ; ἔφη, οὐ 

δοκοῦσί σοι πολλάκις οἱ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῶν ὀρθῶς 

λεγόντων καταγελᾶν ; Καὶ γὰρ οἱ ἕτεροι, ἔφη" διὸ καὶ 

θαυμάζω σου, εἰ ἐκείνους, ὅταν τοῦτο ποιῶσι, ῥᾳδίως χει- 25 

ρούμενος, τούτοις μηδένα τρόπον οἴει δυνήσεσθαι προσ- 
΄ 3 ’ Ν 5» ’ ’ Ν ς , 9 ἐνεχθῆναι. ὠγαθέ, μὴ ἀγνόει σεαυτόν, μηδὲ ἁμάρτανε ἃ 

« -“ «ς “ « Ν νι ε ’ ᾿Ξ. 
οἱ πλεῖστοι ἁμαρτάνουσιν᾽ οἱ γὰρ πολλοὶ ὡρμηκότες ἐπὶ 

Ν »" Ν - ! ᾽ , ὌΝ τὸ σκοπεῖν τὰ τῶν ἄλλων πράγματα οὐ τρέπονται ἐπὶ τὸ 
Ν ’, 

ἑαυτοὺς ἐξετάζειν. μὴ οὖν ἀπορρᾳθύμει τούτου, ἀλλὰ 3ο 
διατείνου μᾶλλ ὃς τὸ ῷ προσέχειν' καὶ μὴ ιατείνου μᾶλλον πρὸς τὸ σαυτῷ προσέχ μὴ 



σι 

Ιο 

οὔ ΜΕΜΟΚΑΔΙΔΙΑ, 1π|. νἱϊ. 9--ν!ἱ. 8. 

ἀμέλει τῶν τῆς πόλεως, εἴ τι δυνατόν ἐστι διὰ σὲ βέλ- 
Ν᾽ , Ν -“ .) ’ »} ’ Ὁ ἊΨ τιον ἔχειν. τούτων γὰρ καλῶς ἐχόντων οὐ μόνον οἱ ἄλλοι 

πολῖται, ἀλλὰ καὶ οἱ σοὶ φίλοι καὶ αὐτὸς σὺ οὐκ ἐλάχι- 
στα ὠφελήσει. 

ΟΗΑΡΤΕΒΕ ΠΗ 

δοογαΐες ἐς γιοΐ ογήγαῤῥειί 7710 αγὶ}ν αἰοηηιζίογε Γ᾽ αὔείγαε 
»ροοαῖ, 97 αὐίγαεξ ὀεαιείν : αὐὲ 1γιήοἰρχόϊε σοοαῖ 97, ὀεαιείγ 
λαυΐϑιρ γε) γε). ἔο 502)16 ογεἶ 07, φηγῴοσε. 

᾿Αριστίππου δὲ ἐπιχειροῦντος ἐλέγχειν τὸν Σωκράτην, 1 
3 "“ ΒΝ ς 5 ,ἷ Ν ᾽ ᾿  Ὑ}2 ’ 

ὥσπερ αὐτὸς ὑπ᾽ ἐκείνου τὸ πρότερον ἠλέγχετο, βουλό- 
Ν ’ ᾽ " ς- πὶ “ 5 7 

μεῖος τοὺς συνόντας ὠφελεῖν ὃ Σωκράτης ἀπεκρίνατο, 
᾽ “ « ’ «ς ’ 5 “Ὁ 

οὐχ ὥσπερ οἱ φυλαττόμενοι μή πῃ ὃ λόγος ἐπαλλαχθῇ, 
5 ᾿] « ᾿ , ἷ, Ν ΤᾺ 

ἀλλ᾽ ὡς ἂν πεπεισμένος μάλιστα πράττειν τὰ δέοντα. 

ὁ μὲν γὰρ αὐτὸν ἤρετο εἴ τι εἰδείη ἀγαθόν, ἵνα, εἴ τι 
- ιν μὴ μὴ κ 

εἴποι τῶν τοιούτων, οἷον ἢ σιτίον ἢ ποτὸν ἢ χρήματα 
μι διν μ ΕΝ εν ’, ΄ Ν “- Ν 
ἢ ὑγίειαν ἢ ῥώμην ἢ τόλμαν, δεικνύοι δὴ τοῦτο κακὸν 

ἐνίοτε ὄν. ὁ δὲ εἰδὼς ὅτι, ἐάν τι ἐνοχλῇ ἡμᾶς, δεόμεθα ᾿ ΧΑῇ ἨἩμαξς, μ 
“ Ὸ “ “ 

τοῦ παύσοντος, ἀπεκρίνατο ἧπερ καὶ ποιεῖν κράτιστον" 
Φ ἮΝ “ 
Αρά γε, ἔφη, ἐρωτᾷς με εἴ τι οἷδα πυρετοῦ ἀγαθόν ; 8 

Οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφη. ᾿Αλλ’ ὀφθαλμίας ; Οὐδὲ τοῦτο. ᾿Αλλὰ 

λιμοῦ ; Οὐδὲ λιμοῦ. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη, εἴ γ᾽ ἐρωτᾷς με εἴ 

τι ἀγαθὸν οἶδα ὃ μηδενὸς ἀγαθόν ἐστιν, οὔτ᾽ οἶδα, ἔφη, 

οὔτε δέομαι. 

Πάλιν δὲ τοῦ ᾿Αριστίππου ἐρωτῶντος αὐτὸν εἴ τι 4 
εἰδείη καλόν, Καὶ πολλά, ἔφη. ἾΑρ᾽ οὖν, ἔφη, πάντα 

ὅμοια ἀλλήλοις ; Ὡς οἷόν τε μὲν οὖν, ἔφη, ἀνομοιότατα 

ἔνια. Πῶς οὖν, ἔφη, τὸ τῷ καλῷ ἀνόμοιον καλὸν ἂν 

εἴη, Ὅτι νὴ Δί᾽, ἔφη, ἔστι μὲν τῷ καλῷ πρὸς δρόμον 
----..ἕ 5ς.Θ»΄. 
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᾿ ’ ἀνθρώπῳ ἄλλος ἀνόμοιος καλὸς πρὸς πάλην, ἔστι δὲ 

ἀσπὶς καλὴ πρὸς τὸ προβάλλεσθαι ὡς ἔνι ἀνομοιοτάτη 
“ 4, ξΖ λῶ , Ν Τὸ Ν Ν, , τῷ ἀκοντίῳ, καλῷ πρὸς τὸ σφόδρα τε καὶ ταχὺ φέρε- 

μο 

σθαι. Οὐδὲν διαφερόντως, ἔφη, ἀποκρίνει μοι ἢ ὅτε 

σε ἠρώτησα εἴ τι ἀγαθὸν εἰδείης. Σὺ δ᾽ οἴει, ἔφη. ἄλλο 

μὲν ἀγαθόν, ἄλλο δὲ καλὸν εἶναι; οὐκ οἷσθ᾽ ὅτι πρὸς 
ϑ. τις, “2 , “3 5 “ Ἂς Ν ς ταὐτὰ πάντα καλά τε κἀγαθά ἐστι ; πρῶτον μὲν γὰρ ἡ 

ἀρετὴ οὐ πρὸς ἄλλα μὲν ἀγαθόν, πρὸς ἄλλα δὲ καλόν 

ἐστιν ἔπειτα οἱ ἄνθρωποι τὸ αὐτό τε καὶ πρὸς τὰ αὐτὰ 
7 Ψ Ν , ᾿Ξ ν Ν 5, «ς Ν " Ν ’ 

καλοί τε κἀγαθοὶ λέγονται πρὸς τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τὰ σώ- 
“ 2 ,ὔ , 5» Ν ’ὔ Ἁ 

ματα τῶν ἀνθρώπων καλά τε κἀγαθὰ φαίνεται. πρὸς 

ταὐτὰ δὲ καὶ τἄλλα πάντα οἷς ἄνθρωποι χρῶνται καλά 
, Ν ΄, Ν ε' ΩΣ Μ Ψ 9. ΕΣ τε κἀγαθὰ νομίζεται, πρὸς ἅπερ ἂν εὔχρηστα ἧ. ἷΑρ 

οὖν, ἔφη, καὶ κόφινος κοπροφύρος καλόν ἐστι; Νὴ Δί᾽, 
ΝΜ “ “Ν Ν “-“ 
ἔφη, καὶ χρυσῆ γε ἀσπὶς αἰσχρόν, ἐὰν πρὸς τὰ ἑαυτῶν 
2 ε ' “ Ε φΦ ς «ον “ , 

ἔργα ὁ μὲν καλῶς πεποιημένος ἣ, ἡ δὲ κακῶς. Λέγεις 

σύ, ἔφη, καλά τε καὶ αἰσχρὰ τὰ αὐτὰ εἶναι ; Καὶ νὴ Δί᾽ 
" ΒΤ οὐ . ᾿ ᾿ ὃ: ; Ν ᾿ 
ἔγωγ᾽, ἔφη, ἀγαθὰ τε καὶ κακά πολλάκις γὰρ τό τε 

λιμοῦ ἀγαθὸν πυρετοῦ κακόν ἐστι καὶ τὸ πυρετοῦ ἀγα- 

θὸν λιμοῦ κακόν ἐστι πολλάκις δὲ τὸ μὲν πρὸς δρόμον 

καλὸν πρὸς πάλην αἰσχρόν, τὸ δὲ πρὸς πάλην καλὸν 
Ν Ἷ » ον , ν 5» Ν Ν Ν , 

πρὸς δρόμον αἰσχρόν' πάντα γὰρ ἀγαθὰ μὲν καὶ καλά 
5 νΝ ΣἊΣ Ἀρὶν Ν Ν Ν " Ν " Δ. ΕῚ 

ἐστι πρὸς ἃ ἂν εὖ ἔχη, κακὰ δὲ καὶ αἰσχρὰ πρὸς ἃ ἂν 

κακῶς. 

Ζ1ὲς 1 ἐἠμεείγαίες ὧν σλοτυΐγ ἐλε ψαγίοτς γεφμ1γε)1 γι: 5 οὐ α 
πὲ ἀοῖεδο 707 ψαγγίγιρ'᾽ εἱγειηεδίαηεες, 

Καὶ οἰκίας δὲ λέγων τὰς αὐτὰς καλάς τε εἷναι καὶ 
Ἢ ΄ ν 3 499. ,)} “ Ν » “- 

χρησίμους παιδεύειν ἔμοιγ᾽ ἐδόκει οἵας χρὴ οἰκοδομεῖ- 

σθαι. ἐπεσκόπει δὲ ὧδε' ἾΑρά γε τὸν μέλλοντα οἰκίαν 
“ »-“" -“ ςς οἵαν χρὴ ἔχειν τοῦτο δεῖ μηχανᾶσθαι, ὅπως ἡδίστη τε 

Η 

σι 

ΙοΟ 



οϑ ΜΕΜΟΜΛΑΔΙΖΙΑ͂, 1. νι}. 8--οΟὶἰὶχ. 5. 

ἐνδιαιτᾶσθαι καὶ χρησιμωτάτη ἔσται ; τούτου δὲ ὁμο- 9 

λογουμένου, Οὐκοῦν ἡδὺ μὲν θέρους ψυχεινὴν ἔχειν», ἡδὺ 

δὲ χειμῶνος ἀλεεινήν ; ἐπειδὴ δὲ καὶ τοῦτο συμφαῖεν, 

Οὐκοῦν ἐν ταῖς πρὸς μεσημβρίαν βλεπούσαις οἰκίαις τοῦ 

πσι 

Ν “ ε κ 3 Ν Ἑ [4 , “ 

μὲν χειμῶνος ὃ ἥλιος εἰς τὰς παστάδας ὑπολάμπει, τοῦ 

δὲ θέρους ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῶν στεγῶν πορευόμε-. 

νος σκιὰν παρέχει. οὐκοῦν εἴ γε καλῶς ἔχει ταῦτα οὕτω 

γίγνεσθαι, οἰκοδομεῖν δεῖ ὑψηλότερα μὲν τὰ πρὸς με- 
“. - ε Ν “ Ἀ Ὰ , 

σημβρίαν, ἵνα ὁ χειμερινὸς ἥλιος μὴ ἀποκλείηται, χθα- 
΄ Ν Ν Ν ΝΥ συ « Ν Ν 5 Α 

το μαλώτερα δὲ τὰ πρὸς ἄρκτον, ἵνα οἱ ψυχροὶ μὴ ἐμπί- 
ν ε ἊΣ , » -“ “ “ 

πτωσιν ἄνεμοι" ὡς δὲ συνελόντι εἰπεῖν ὅποι πάσας ὥρας 10 
3 ; , “ ,ὔ ᾿ Ν Μ 5 ᾿ 3 

αὐτός τε ἂν ἥδιστα καταφεύγοι καὶ τὰ ὄντα ἀσφαλέ- 
,ὔ . . 2} ξῳὕὔ Ν ,ὔ 

στατα τίθοιτο, αὕτη ἂν εἰκότως ἡδίστη τε καὶ καλλίστη 

οἴκησις εἴη. γραφαὶ δὲ καὶ ποικιλίαι πλείονας εὐφρο- 
“ Ων “-“ 

τξ σύνας ἀποστεροῦσιν ἢ παρέχουσι. ναοῖς γε μὴν καὶ 
“ ξ Ν ἰ. ἡ , [ 5 

βωμοῖς χώραν ἔφη εἶναι πρεπωδεστάτην ἥτις ἐμφανε- 
, “ 5 ’ Ἔκ ζω" Ν Ν ᾿ς ὦ 

στάτη οὖσα ἀστιβεστάτη εἴη" ἡδὺ μὲν γὰρ ἰδόντας προσ- 
, ξοων τ ἃ “ » ᾿ 

εὔξασθαι, ἡδὺ δὲ ἁγνῶς ἔχοντας προσιέναι. 

σΠ ΑΡΤΈΕΈ ΝΕ ΘΕ 

75 1164 »ια 1167 οὕ εοέζαρε, 16 2ογιές οἱεξ ἐΐε ἐφαςλμαδίο αοῤεεΐ 
97 ἐλὲς σἱγΖεε. 

Πάλιν δὲ ἐρωτώμενος ἡ ἀνδρεία πότερον εἴη δι-1 
29 δακτὸν ἢ φυσικόν, Οἷμαι μέν, ἔφη, ὥσπερ σῶμα σώ- 

ματος ἰσχυρότερον πρὸς τοὺς πόνους φύεται, οὕτω καὶ 
Ἁ “" 5 Ψ Ν δῷ Ἂ, ,ὔ Ἅ 

ψυχὴν ψυχῆς ἐρρωμενεστέραν πρὸς τὰ δεινὰ φύσει γίγνε- 

σθαι. ὁρῷ γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς νόμοις τε καὶ ἔθεσι 

τρεφομένους πολὺ διαφέροντας ἀλλήλων τόλμῃ. νομίζω 
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, “-“ , ,ὔ Ν , Ν »} Ζ 

μέντοι πᾶσαν φύσιν μαθήσει καὶ μελέτῃ πρὸς ἀνδρείαν 
» ΄-“ Ν Ν μά ’ Ν ἐν 3 

αὔξεσθαι. δῆλον μὲν γὰρ ὅτι Σκύθαι καὶ Θρᾷκες οὐκ 
Ἄ Ν Ὁ 
ἂν τολμήσειαν ἀσπίδας καὶ δόρατα λαβόντες Λακεδαι- 

μονίοις διαμάχεσθαι" φανερὸν δ᾽ ὅτι Λακεδαιμόνιοι οὔτ᾽ 
Ξ Σ 
ἂν Θρᾳξὶ πέλταις καὶ ἀκοντίοις οὔτε Σκύθαις τόξοις 

“ .} κ 

ἐθέλοιεν ἂν διαγωνίζεσθαι. ὁρῶ δ᾽ ἔγωγε καὶ ἐπὶ τῶν 
’ 

ἄλλων πάντων ὁμοίως καὶ φύσει διαφέροντας ἀλλήλω: 
Ἀ ΄ 

τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐπιμελείᾳ πολὺ ἐπιδιδόντας. ἐκ 
΄-“ Ν 

δὲ τούτων δῆλόν ἐστιν, ὅτι πάντας χρὴ καὶ τοὺς εὐφυ- 
’ Ν Ν ες , Ν ΄ 5» - ᾿. ᾿ ’ 

εστέρους καὶ τοὺς ἀμβλυτέρους τὴν φύσιν, ἐν οἷς ἂν ἀξιό- 
᾿ “- ᾿ 

λογοι βούλωνται γενέσθαι, ταῦτα καὶ μανθάνειν καὶ με- 

λετᾶν. 

ἤχλεϊο ας 707 τυϊδαϊδηη, ο7,7,12714] αγιε] ο77 εογιατεεί, 16 γεεδες ἴο 

δεῤαγαΐε ἐλε7η:, αἰΐ νἱγίπες δεΐγιρ γι Μαεί 2ογ715 ΟΓ τυΐδαο7)1 . 
αγαῖ αἰ σἱσες γο γι οὐ γιααίγιε55. 

Ν “ Ν 

Σοφίαν δὲ καὶ σωφροσύνην οὐ διώριζεν, ἀλλὰ τῷ τὰ 
Ν , - Ν ὔ “ » “-“ Ν “ 

μὲν καλά τε κἀγαθὰ γιγνώσκοντα χρῆσθαι αὐτοῖς, καὶ τῷ 
5 “ ν 

τὰ αἰσχρὰ εἰδότα εὐλαβεῖσθαι, σοφόν τε καὶ σώφρονα 

ἔκρινε. προσερωτώμενος δὲ εἰ τοὺς ἐπισταμένους μὲν ἂ 

δεῖ πράττειν, ποιοῦντας δὲ τἀναντία, σοφούς τε καὶ ἀκρα- 
-“" » ; - Δ 

τεῖς εἶναι νομίζοι, Οὐδέν γε μᾶλλον, ἔφη, ἢ ἀσόφους τε 
-“ “2 ’ “ 

καὶ ἀκρατεῖς" πάντας γὰρ οἶμαι προαιρουμένους ἐκ τῶν 

ἐνδεχομένων ἃ οἴονται συμφορώτατα αὐτοῖς εἶναι, ταῦτα 
, Φ Ν Ν. χω “ πράττειν. νομίζω οὖν τοὺς μὴ ὀρθῶς πράττοντας οὔτε 

σοφοὺς οὔτε σώφρονας εἷναι. ἔφη δὲ καὶ τὴν δικαιοσύνην 
Ν ΄-΄ Ψ Ν, ’ μι “ Ν 

καὶ τὴν ἄλλην πᾶσαν ἀρετὴν σοφίαν εἶναι. τά τε γὰρ 
Ἁ ’ “ δίκαια καὶ πάντα ὅσα ἀρετῇ πράττεται καλά τε κἀγαθὰ 

- Ξ ᾧνι,.8 ν - 5. 7 ν δῖ ὁ Ἃ , 
εἶναι" καὶ οὔτ᾽ ἂν τοὺς ταῦτα εἰδότας ἄλλο ἀντὶ τούτων 

ϑφ.Ν ΄ νΜ .Ν Ν 5 , ’, 
οὐδὲν προελέσθαι οὔτε τοὺς μὴ ἐπισταμένους δύνασθαι 

, 3 Ν ᾿. ὅν; 2 “ ςε “ Φῳ 
πράττειν, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἐγχειρῶσιν, ἅμαρτανειν. οὕτω 

ΗΠ 2 

Ὁ 

Ιο 

20 

25 



1Οοο ΜΕΜΟΡΑΔΙΖΙΑ͂, τπ|. ἴκ. 5-12. 

Ν Ν “ 3 “ Ν Ας Ν ’ Ἁ 

καὶ τὰ καλά τε κἀγαθὰ τοὺς μὲν σοφοὺς πράττειν, τοὺς 
ἊΝ Ἂν Ν 3 ’ 9 Ν Ν Ν - “-“ 

δὲ μὴ σοφοὺς οὐ δύνασθαι, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἐγχειρῶσιν, 
3 “ ᾿Ὶ Ν Φ “ ’ὔ Ν Ων , 

ἁμαρτάνειν. ἐπεὶ οὖν τὰ τε δίκαια καὶ. τάλλα καλὰ τε 
"β Ὲ ’ Ε] “ , “-" 1 “ ἈΝ 

κἀγαθὰ πάντα ἀρετῇ πράττεται, δῆλον εἶναι ὅτι καὶ δικαι- 
᾽ὔ γι: Ν οὶ 5 Ἂς , 5 ’, ’, 

5 οσύνη καὶ ἢ ἄλλη πᾶσα ἀρετὴ σοφία ἐστί. μανίαν γε 8 
Ν 5 ΄ Ν Μ “ ΄, Ε ΄ Ν 

μὴν ἐναντίον μὲν ἔφη εἶναι σοφίᾳ, οὐ μέντοι γε τὴν 

ἀνεπιστημοσύνην μανίαν ἐνόμιζε. τὸ δὲ ἀγνοεῖν ἑαυτόν, 
ὌΝ, Ν φΦς- Ἷ ᾿ Μ , » “ 

καὶ ἃ μὴ οἷδε δοξάζειν τε καὶ οἴεσθαι γιγνώσκειν, ἐγγυτάτω 
» , 

μανίας ἐλογίζετο εἶναι. τοὺς μέντοι πολλοὺς ἔφη, ἃ μὲν 
“ “ ᾽ 

το οἱ πλεῖστοι ἀγνοοῦσι, τοὺς διημαρτηκότας τούτων οὐ 
Ι͂ ᾽ὔ Ν «»"ν , Ὁ ε ᾿ 

φάσκειν μαίνεσθαι, τοὺς δὲ διημαρτηκότας ὧν οἱ πολλοὶ 
“ ! Ψ 

γιγνώσκουσι μαινομένους καλεῖν" ἐάν τε γάρ τις μέγας Ἱ 

οὕτως οἴηται εἶναι ὥστε κύπτειν τὰς πύλας τοῦ τείχους 
Φ , ΠΡ “ ᾿ Ν “ ΜΒ ςς ̓ Ξ “-“ τ, 
διεξιών, ἐάν τε οὕτως ἰσχυρὸς ὥστ᾽ ἐπιχειρεῖν οἰκίας 

» “ ΄- ’ 

τ5 αἴρεσθαι ἢ ἄλλῳ τῳ ἐπιθέσθαι τῶν πᾶσι δήλων ὅτι ἀδύ- 
΄“- “ Ν ΄“ 

νατά ἐστι, τοῦτον μαίνεσθαι φάσκειν" τοὺς δὲ μικρῶν 

διαμαρτάνοντας οὐ δοκεῖν τοῖς πολλοῖς μαίνεσθαι, ἀλλ᾽ 
“ Ν 5 Ν 5» ΄, Υ “ “ δὶ 
ὥσπερ τὴν ἰσχυρὰν ἐπιθυμίαν ἔρωτα καλοῦσιν, οὕτω καὶ 

Ν “ 

τὴν μεγάλην παράνοιαν μανίαν αὐτοὺς καλεῖν. 

47,67. βοϑῖθ σγεισαῖ γεγιαγᾷς ογι ε710.})2 αγαῖ οι Ζγ6 σοζζυτέν, 

δ οογαΐες φοϊηιές οτεΖ ὧγ αλᾳίοσγ ο7 214 αγές, ἐλαΐ ζηοτυΐδαῖσε 
2» ὁπδογήζαϊ αἰδο 10 2746 αγέ ο97 γιείίγιο, 1 Ὸ7 τὐξέλοτξ Ζ7146 
ἀγιοτυΐίσαῖσε ἐαε71 Ζλ6 ἐγγαγιΖ 25 αὶ δέίανε, αγαἴ φύε7ε 7116 ζεεῖγ 
α76 ποΐ ἐγτεῖν 7ογάμγαέξε. 

΄, ῸΝ “ “ » ΄ ΄ 5 Ψ 
290 Φθόνον δὲ σκοπῶν ὅ τι εἴη, λύπην μέν τινα ἐξηύρισκεν 8 

ΒΨ. ἐν ἧς » Ψ ΄ Ν ᾿ ἘΝ Ψ ΜΨ ,ὔ » Ἂς 

αὑτὸν ὄντα, οὔτε μέντοι τὴν ἐπὶ φίλων ἀτυχίαις οὔτε Τὴν 
1.9 »] “ 3 ἊΣ , 5 Ἂς Ψ Ν 

ἐπ᾿ ἐχθρῶν εὐτυχίαις γιγνομένην, ἀλλὰ μόνους ἔφη 
-" Ν ΜῈ. Α, -“" “ ᾽ 5» ΄ 5» ’ 

φθονεῖν τοὺς ἐπὶ ταῖς τῶν φίλων εὐπραξίαις ἀνιωμένους. 
΄ . 7 ν “ ἥ,.οἱ “ Ε Ἷ 

θαυμαζόντων δέ τινων εἴ τις φιλῶν τινα ἐπὶ τῇ εὐπραξίᾳ 
"εἰ 2 “ “ ε 7, “ ν “ ’ 25 αὑτοῦ λυποῖτο, ὑπεμίμνησκεν ὅτι πολλοὶ οὕτω προς τινας 
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“ ; ,ὔ 

ἔχουσιν ὥστε κακῶς μὲν πράττοντας μὴ δύνασθαι περι- 

ορᾶν, ἀλλὰ βοηθεῖν ἀτυχοῦσιν, εὐτυχούντων δὲ λυπεῖσθαι. 

τοῦτο μέντοι φρονίμῳ μὲν ἀνδρὶ οὐκ ἂν συμβῆναι, τοὺς μ ρονίμῳ μ ρ μβῆναι, 
Ε] ΄, Ἀπ ας ὡὰ ; βροτο 
ἠλιθίους δὲ ἀεὶ πάσχειν αὐτό. 

“ “ ’, Ν 

Σχολὴν δὲ σκοπῶν τί εἴη, ποιοῦντας μέν τι τοὺς 
,ὔ τς Υ̓͂ ν" ΜΙ Ν ’ Ἁ 

πλείστους εὑρίσκειν ἐφη" καὶ γὰρ τοὺς πεττεύοντας καὶ 
“ »“" , Ν ’ὔ » 

τοὺς γελωτοποιοῦντας ποιεῖν τι, πάντας δὲ τούτους ἔφη 
-“ "-»" , Ι͂ Ν 

σχολάζειν" ἐξεῖναι γὰρ αὐτοῖς ἰέναι πράξοντας τὰ βελ- 
,7ὕ 4 ον αν [Ὰ “- ’ Ἔα Ν ΄ 

τίω τούτων. ἀπὸ μέντοι τῶν βελτιόνων ἐπὶ τὰ χείρω 
Υ͂ ΄-“ ,ὔ 

ἰέναι οὐδένα σχολάζειν" εἰ δέ τις ἴοι, τοῦτον ἀσχολίας 
3; κδν ΝΜ “ Ν “ “ αὐτῷ οὔσης κακῶς ἔφη τοῦτο πράττειν. 

“ Ν Ἂς Ν ᾽ Ν Ν ΄“ Ν 

Βασιλέας δὲ καὶ ἄρχοντας οὐ τοὺς τὰ σκῆπτρα ἔχον- 
Ν Ὁ ϑῸΝ Ν, ε Ν “ ’ ι τ , 

τας ἔφη εἶναι οὐδὲ τοὺς ὑπὸ τῶν τυχόντων αἱρεθέντας 
5. Ν 3, 4 ’ 3ΦῸΝ ᾿Ἷ ’ 5. Ν οὐδὲ τοὺς κλήρῳ λαχόντας οὐδὲ τοὺς βιασαμένους οὐδὲ 
ον 5 φ 5 Ν, Ν " ’ Ν 

τοὺς ἐξαπατήσαντας, ἀλλὰ τοὺς ἐπισταμένους ἄρχειν. 
Ε “ 

ὁπότε γάρ τις ὁμολογήσειε τοῦ μὲν ἄρχοντος εἶναι τὸ 
, ΄ ΄“ Ν Η 

προστάττειν ὅ τι χρὴ ποιεῖν, τοῦ δὲ ἀρχομένου τὸ πεί- 

θεσθαι, ἐπεδείκνυεν ἔν τε νηὶ τὸν μὲν ἐπιστάμενον ἄρ- ᾿ ῆ 
Ν Ν ’ὔὕ Ν Ν Ν Ν 5 ““ 

χοντα, τὸν δὲ ναύκληρον καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν τῇ 
, , “ ᾿ , 

νηὶ πάντας πειθομένους τῷ ἐπισταμένῳ, καὶ ἐν γεωργίᾳ 
Ν Τὰ " “-“ 

τοὺς κεκτημένους ἀγρούς, καὶ ἐν νόσῳ τοὺς νοσοῦντας, 

καὶ ἐν σωμασκίᾳ τοὺς σωμασκοῦντας, καὶ τοὺς ἄλλους 
᾿μῇ , ϑ Ν πάντας οἷς ὑπάρχει τι ἐπιμελείας δεόμενον, ἂν μὲν αὐτοὶ 

ε “ " ’ ΕῚ ΄σ Η 5 Ν ἷ -“" 2 

ἡγῶνται ἐπίστασθαι, ἐπιμελεῖσθαι" εἰ δὲ μή, τοῖς ἐπι- 
’ .} “ Ν 

σταμένοις οὐ μόνον παροῦσι πειθομένους, ἀλλὰ καὶ 

ἀπόντας μεταπεμπομένους, ὅπως ἐκείνοις πειθόμενοι τὰ 
, , ε Ν - 

δέοντα πράττωσιν" ἐν δὲ ταλασίᾳ καὶ τὰς γυναῖκας ἐπε- 
’ “ “-“ Ν Ν “5. 

δείκνυεν ἀρχούσας τῶν ἀνδρῶν, διὰ τὸ τὰς μὲν εἰδέναι 
»“ Ν -" Ν Ν Ν 55. 7 5 
ὅπως χρὴ ταλασιουργεῖν, τοὺς δὲ μὴ εἰδέναι. εἰ δέ τις 

ον “ ’ “- 

πρὸς ταῦτα λέγοι, ὅτι τῷ τυράννῳ ἔξεστι μὴ πείθεσθαι 3 
“΄“ “-“ ,ὔ Ν “ 

τοῖς ὀρθῶς λέγουσι, Καὶ πῶς ἄν, ἔφη, ἐξείη μὴ πείθε- 

Ιο 



ΙΟ2 ΜΕΜΟΔΜΑΔΙΖΙΑ͂, 11. ἴκ. 12---Ἑ. 5. 

5 , ΄, ΕΝ ΄“ Φ - ἈΝ 
σθαι, ἐπικειμένης γε ζημίας, ἐάν τις τῷ εὖ λέγοντι μὴ 

“ 

πείθηται; ἐν ᾧ γὰρ ἄν τις πράγματι μὴ πείθηται τῷ 
μι , « Ἰς .ῃΖ, «ς » Ν 4 εὖ λέγοντι, ἁμαρτήσεται δήπου, ἁμαρτάνων δὲ ζημιωθή- 

᾿] Ν 4 “ Υ 5 -“ Ν 5 ““ 

σεται. εἰ δὲ φαίη τις τῷ τυράννῳ ἐξεῖναι και ἄποκτειναι 18 
τ Ν ἊΨ : ᾿" Τὸ δὲ 5» 7 μ Ν 5 τὸν εὖ φρονοῦντα, Τὸν δὲ ἀποκτείναντα, ἔφη, τοὺς κρα- 

“ Ζ Δ ε 

τίστους τῶν συμμάχων οἴει ἀζήμιον γίγνεσθαι ἢ ὡς 
Ν “ ΄ Ν ΕΝ - ν ’ 
ἔτυχε (ζημιοῦσθαι; πότερα γὰρ ἃν μᾶλλον οἴει σώζε- 

“- “ ων ᾽ 

σθαι τὸν τοῦτο ποιοῦντα ἢ οὕτω καὶ τἀχιστ᾽ ἂν ἀπο- 

λέσθαι; 

ῖο ᾿Ερομένου δέ τινος αὐτὸν τί δοκοίη αὐτῷ κράτιστον 14 
“ π »Ὁ ἤ ᾿ 5 , ᾽ ,ὔ 3 ’ ἀνδρὶ ἐπιτήδευμα εἷναι, ἀπεκρίνατο εὐπραξίαν. ἐρομένου 
ΓΦ “ ᾿] Ν Ν :] ΄, 5 7 φΦ 
δὲ πάλιν εἰ καὶ τὴν εὐτυχίαν ἐπιτήδευμα νομίζοι εἶναι, 

- Ν “Ψ 5 , Ν » Ν ΄ Ν “-“ 

Πᾶν μὲν οὖν τοὐναντίον ἔγωγ᾽, ἔφη, τύχην καὶ πρᾶξιν 

ἡγοῦμαι: τὸ μὲν γὰρ μὴ (ζητοῦντα ἐπιτυχεῖν τινι τῶν 
στον τ ; , ᾿ - Η Ν , ᾿ 15. δεόντων εὐτυχίαν οἶμαι εἶναι, τὸ δὲ μαθόντα τε καὶ 

,ὔ , μι -" 5» ’ ’ὔ Ν « “ μελετήσαντά τι εὖ ποιεῖν εὐπραξίαν νομίζω, καὶ οἱ τοῦτο 
5» . ᾽ “ ’ὔ Φ Ν 5 ᾽ὔ 

ἐπιτηδεύοντες δοκοῦσί μοι εὖ πράττειν. και ἀρίστους 15 
ΟΥ Ν 

δὲ καὶ θεοφιλεστάτους ἔφη εἶναι ἐν μὲν γεωργίᾳ τοὺς 
Ν Ν ἈἉ τὰ γεωργικὰ εὖ πράττοντας, ἐν δ᾽ ἰατρείᾳ τοὺς τὰ 

20 ἰατρικά, ἐν δὲ πολιτείᾳ τοὺς τὰ πολιτικά" τὸν δὲ μηδὲν 
Φ ’ Μ Υ͂ 5. Ν Ν μω » εὖ πράττοντα οὔτε χρήσιμον οὐδὲν ἔφη εἶναι οὔτε θεο- 

φιλῆ. 

ΘσΟΗΑΡ ΤΕ ΞΘ 

7 εογιυεγοαΐζοι, 75 τοίΐλ αγγλαρζες 2.4 φαΐζγιζε7, αγιαῖ γ6χΖ 
αὐτί Οἰζίογε 216 τεμζῤίογ, 16 σάοτυς ἐλαΐξ λε τλαγαρίζό, 
γαΐλεγ ζλα7ι 716 »1676 γραΐμζες, οτεσλξ 19 ὅδ »ιακῖθ τὐξεζὦζο 271 
α τυογῇ οἤ αγέ. 

᾿Αλλὰ μὴν καὶ εἴ ποτε τῶν τὰς τέχνας ἐχόντων καὶ 1 
3 ΄ὔ “ , Ε] "“" 7 ’, Ν ἐργασίας ἕνεκα χρωμένων αὐταῖς διαλέγοιτό τινι, καὶ 
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τούτοις ὠφέλιμος ἦν. εἰσελθὼν μὲν γάρ ποτε πρὸς 
᾿ -ἂᾶΦ Παρράσιον τὸν ζωγράφον καὶ διαλεγόμενος αὐτῷ, "Αρα, 

ΕΙ ὑφ ς “δ. "8 ᾽ ΄, “ ε ἔφη, ὦ Παρράσιε, ἣ γραφική ἐστιν εἰκασία τῶν ὁρωμέ- 
Ας, “ “Ὁ ᾿ ἧς ἰ ς Ν, Ν Ν ἃς Ἁ 

νων ; τὰ γοῦν κοῖλα καὶ τὰ ὑψηλὰ καὶ τὰ σκοτεινὰ καὶ 
Ν Ν ᾿ Ν, Ν Ν Ν τς Ἀ Ν , τὰ φωτεινὰ καὶ τὰ σκληρὰ καὶ τὰ μαλακὰ καὶ τὰ τραχέα 8 

Ἁ Ἂ- “-“ 4 Ν, , Ν Ν Ν ’ ᾿ Ὁ “-“ 

καὶ τὰ λεῖα καὶ τὰ νέα καὶ τὰ παλαιὰ σώματα διὰ τῶν 
, , ΄σ ΄-“ 

5 χρωμάτων ἀπεικάζοντες ἐκμιμεῖσθε. ᾿Αληθῆ λέγεις, ἔφη. 
Κ ᾿ Ν ’ λὰ ἴὸ 5 “ - ἜΘ ΤῸ ΨΥ ὌΝ, αἱ μὴν τά γε καλὰ εἴδη ἀφομοιοῦντες, ἐπειδὴ οὐ ῥᾷ- 

διον ἑνὶ ἀνθρώπῳ περιτυχεῖν ἄμεμπτα πάντα ἔχοντι, ἐκ 
“ ΓΙᾺ Ν 

πολλῶν συνάγοντες τὰ ἐξ ἑκάστου κάλλιστα οὕτως ὅλα το 

τὰ σώματα καλὰ ποιεῖτε φαίνεσθαι. ἸΠοιοῦμεν γάρ, ἔφη, 
“ ᾽7ὔ , Ν Ἁ ͵ ᾿ »“ Ἀ 

8 οὕτω. Τί γάρ; ἔφη, τὸ πιθανώτατον καὶ ἥδιστον καὶ 

φιλικώτατον καὶ ποθεινότατον καὶ ἐρασμιώτατον ἀπο- 
΄ -“ "»" Φ᾽ Ἅ. ϑ5«»" ’ 5" σι 

μιμεῖσθε τῆς ψυχῆς ἦθος ; ἢ οὐδὲ μιμητὸν ἐστι τοῦτο ; 
“- 2 ν ῳ Δ 

Πῶς γὰρ ἄν, ἔφη, μιμητὸν εἴη, ὦ Σώκρατες, ὃ μήτε 15 
, “ 4 Ν 

συμμετρίαν μήτε χρῶμα μήτε ὧν σὺ εἶπας ἄρτι μηδὲν 
Ν 4 ἔχει μηδὲ ὅλως ὁρατόν ἐστιν; ἾΔρ᾽ οὖν, ἔφη, γίγνεται ἐν 
ως Ν “-“ 

ἀνθρώπῳ τό τε φιλοφρόνως καὶ τὸ ἐχθρῶς βλέπειν πρός 
ν “ὦ » “ κὸν ον πος 

τινας ; ̓ Ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη. Οὐκοῦν τοῦτό γε μιμητὸν ἐν 

τοῖς ὄμμασι ; Καὶ μάλα, ἔφη. ᾿Επὶ δὲ τοῖς τῶν φίλων 20 

ἀγαθοῖς καὶ τοῖς κακοῖς ὁμοίως σοι δοκοῦσιν ἔχειν τὰ 

πρόσωπα οἵ τε φροντίζοντες καὶ οἱ μή; Μὰ Δί οὐ 

δῆτα, ἔφη" ἐπὶ μὲν γὰρ τοῖς ἀγαθοῖς φαιδροί, ἐπὶ δὲ 
“ -“ Ἁ 7 ᾽ “ Υ ᾿ 

τοῖς κακοῖς σκυθρωποὶ γίγνονται. Οὐκοῦν, ἔφη, καὶ 

5 ταῦτα δυνατὸν ἀπεικάζειν ; Καὶ μάλα, ἔφη. ᾿Αλλὰ μὴν 25 
᾿ Ν ΄ 3 Ν Ν , 

καὶ τὸ μεγαλοπρεπές τε καὶ ἐλευθέριον καὶ τὸ ταπεινὸν 
5 ’ὔ ἈΝ Ν ;ὔ ᾿ “ 

τε καὶ ἀνελεύθερον καὶ τὸ σωφρονικόν τε καὶ φρόνιμον 
Ν Ἂν ἢν ’ ἈΝ .} ’ Ἀ Ν “ καὶ τὸ ὑβριστικόν τε καὶ ἀπειρόκαλον καὶ διὰ τοῦ προσ- 

ὦπου καὶ διὰ τῶν σχημάτων καὶ ἑστώτων καὶ κινου- 

μένων ἀνθρώπων διαφαίνει. ᾿Αληθῆ λέγεις, ἔφη. Οὐκοῦν 30 

καὶ ταῦτα μιμητά ; Καὶ μάλα, ἔφη. Πότερον οὖν, ἔφη, 
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κ ’ 
νομίζεις ἥδιον ὁρᾶν τοὺς ἀνθρώπους δι’ ὧν τὰ καλά τε 

“» Ν ᾿ τὶ Ἂς Μ ,ὔ “Ὁ 3 φ Ν ἢ , 

κἀγαθὰ καὶ ἀγαπητὰ ἤθη φαίνεται, ἢ δι ὧν τὰ αἰσχρα 
ν “3 

τε καὶ πονηρὰ καὶ μισητά ; ἸΠολὺ νὴ Δί᾽, ἔφη, διαφέρει, 

ὦ Σώκρατες. 
τ᾿ Ν 

Πρὸς δὲ Κλείτωνα τὸν ἀνδριαντοποιὸν εἰσελθών 8 
νὰ ἢ, : Ἢ 

ποτε καὶ διαλεγόμενος αὐτῷ. Ὅτι μέν, ἔφη. "ὦ Κλείτων,. 
Ν ἃ -" , Ν Ν Ν Ψ 

καλοὶ οὺὗς ποιεῖς δρομέας τε καὶ παλαιστὰς καὶ πύκτας 
Ν Ν Ἐπ - ἂς Ν μὺ ᾿ Ν καὶ παγκρατιαστὰς ὁρῶ τε καὶ οἷδα' ὃ δὲ. μάλιστα 

-“ Ν “ » Ν 5 ’ Ν Ν 
ψυχαγωγεῖ διὰ τῆς ὄψεως τοὺς ἀνθρώπους, τὸ ζωτικὸν 

’, “ “ 5 , “ 5 “ ᾿Ὶ Ν ς 

φαίνεσθαι, πῶς τοῦτο ἐνεργάζει τοῖς ἀνδριᾶσιν ; ἐπεὶ δὲ Ἴ 
“ ΄ 2 ᾽ » 

ἀπορῶν ὁ Κλείτων οὐ ταχὺ ἀπεκρίνατο, ἾΔρ᾽, ἔφη, τοῖς 
“ ’ὔ Ν 5 , Ν Ν ,ὔ 

τῶν ζώντων εἴδεσιν ἀπεικάζων τὸ ἔργον, ζωτικωτέρους 

ποιεῖς φαίνεσθαι τοὺς ἀνδριάντας ; Καὶ μάλα, ἔφη. 

Οὐκοῦν τά τε ὑπὸ τῶν σχημάτων κατασπώμενα καὶ τἀ- 

νασπώμενα ἐν τοῖς σώμασι, καὶ τὰ συμπιεζόμενα καὶ τὰ 
ΓῚ ζ , 
διελκόμενα, καὶ τὰ ἐντεινόμενα καὶ τὰ ἀνιέμενα ἀπεικά- 

ων, ὁμοιότερά τε τοῖς ἀληθινοῖς καὶ πιθανώτεῤα ποιεῖς 

φαίνεσθαι; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τὸ δὲ καὶ τὰ πάθη 8 

τῶν ποιούντων τι σωμάτων ἀπομιμεῖσθαι οὐ ποιεῖ τινα 

τέρψιν τοῖς θεωμένοις ; Εἰκὸς γοῦν, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ 
“ , , τῶν μὲν μαχομένων ἀπειλητικὰ τὰ ὄμματα ἀπεικαστέον, 
“ ῸΝ ’ 5 ᾿ ς »ν “ 

τῶν δὲ νενικηκότων εὐφραινομένων ἢ ὄψις μιμητεέεα ; 
3 “ 

Σφόδρα γ᾽, ἔφη. Δεῖ ἄρα, ἔφη, τὸν ἀνδριαντοποιὸν τὰ 
“- “ιν γι ῇ 

τῆς ψυχῆς ἔργα τῷ εἴδει προσεικάζειν. 

ΑΙ γι α εογιτογεαζίογε τυζέ αγε α7Ἴ101ι767,, 16 τυογᾷς οί 226 

γοαΐζέογε οὐ ζσεσς οὐ φγοῤογέζογι ἐο ἐδ ψαΐζηδ αγιαἶ θατοοίἐογιεα 

οΓ τυογᾷς ο7 σἀτμί. 

Πρὸς δὲ Πιστίαν τὸν θωρακοποιὸν εἰσελθών, ἐἔπι- 9 

δείξαντος αὐτοῦ τῷ Σωκράτει θώρακας εὖ εἰργασμένους: ΐ ρ ρακας εὖ εἰργασμένους; 

Νὴ τὴν Ἥραν, ἔφη, καλόν γε, ὦ Πιστία, τὸ εὕρημα τὸ 
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αι ς-ὉΝ] Ἀ{ᾳ, “ ΄“Ὡ 5 ’ , Χ 
τὰ μὲν δεόμενα σκέπης τοῦ ἀνθρώπου σκεπάζειν τὸν 

“ ᾿ ΄ὔ “-“ 4 ’ ΝΥ 

θώρακα, ταῖς δὲ χερσὶ μὴ κωλύειν χρῆσθαι. ἀτάρ, ἔφη, 
ὌΝ Ὁ .9 , Μ 

λέξον μοι, ὦ Πιστία, διὰ τί οὔτ᾽ ἰσχυροτέρους οὔτε 
“ “ Ν πολυτελεστέρους τῶν ἄλλων ποιῶν τοὺς θώρακας πλείο- 

» “3 ᾿ 7 “- 
νος πωλεῖς ; Ὅτι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, εὐρυθμοτέρους ποιῶ. 

ΕῪ “ 

Τὸν δὲ ῥυθμόν, ἔφη, πότερα μέτρῳ ἢ σταθμῷ ἀποδεικ- 
, λ ΄, συὸς . Ν δὴ) » ᾽ὔ δὲ 

νύων πλείονος τιμᾷ ; οὐ γὰρ δὴ ἴσους γε πάντας οὐδὲ 
ε ’, μὴ 7 »“" Μ ες ’ "-" ᾽ Ἂν ὁμοίους οἶμαί σε ποιεῖν, εἴ γε ἁρμόττοντας ποιεῖς. ᾿Αλλὰ 

νὴ Δί᾽, ἔφη, ποιῷ: οὐδὲν γὰρ ὄφελός ἐστι θώρακος 
ἄ ἔ Οὐ “-“ Υ̓͂ ’ ’ 2 θ ’ , Ν νευ τούτου Οὐκοῦν, ἔφη, σώματά γε ἀνθρώπων τὰ 

, 

μὲν εὔρυθμά ἐστι, τὰ δὲ ἄρρυθμα ; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 

Πῶς οὖν, ἔφη, τῷ ἀρρύθμῳ σώματι ἁρμόττοντα τὸν θώ- 
» ." “ δ )- , ν Εν ρακα εὔρυθμον ποιεῖς ; “Ὥσπερ καὶ ἁρμόττοντα, ἔφη" ὁ 

ς ’ ’ 5» ΝΜ »“" Υ̓ ἐπ 

ἁρμόττων γὰρ ἐστιν εὔρυθμος. Δοκεῖς μοι, ἔφη ὁ Σω- 
Ἑ Ἀ » ᾽ δ᾽ Ἑ Ν ’ .] Ν, Ν 

κράτης, τὸ εὔρυθμον οὐ καθ᾽ ἑαυτὸ λέγειν, ἀλλὰ πρὸς 
Ἂς ΓΑ ᾿Ξ “ Ἄ :] ΄, 5 (ὃ ᾿υλδ. ε ΄, 

τὸν χρώμενον᾽ ὥσπερ ἂν εἰ φαίης ἀσπίδα, ᾧ ἂν ἁρμόττῃ, 
, Μ ᾿ Ν , ᾿ - ε ’ 

τούτῳ εὔρυθμον εἶναι, καὶ χλαμύδα, καὶ τἄλλα ὡσαύτως 
Ν Υ̓ “" ΄ὰ ; Μ Ν ,Ο ΝΜ. 5 
ἔοικεν ἔχειν τῷ σῷ λόγῳ. ἴσως δὲ καὶ ἄλλο τι οὐ μι- 

Ν 5 θὸ τῷ ς , , σ Δίδ ξ " ν «Ψ κρὸν ἀγαθὸν τῷ ἁρμόττειν πρόσεστι. ίδαξον, ἔφη, ὦ 
: “ 

Σώκρατες, εἴ τι ἔχεις. ἯἭΗηττον, ἔφη, τῷ βάρει πιέζουσιν 

οἱ ἁρμόττοντες τῶν ἀναρμόστων τὸν αὐτὸν σταθμὸν ἔχον- 
 Α “ἡ κ“ 

τες. οἱ μὲν γὰρ ἀνάρμοστοι ἢ ὅλοι ἐκ τῶν ὥμων κρε- 
“ Ἃ "ΚΖ “ ΄ ΠῚ , 

μάμενοι ἢ καὶ ἄλλο τι τοῦ σώματος σφόδρα πιέζοντες 

δύσφοροι καὶ χαλεποὶ γίγνονται: οἱ δὲ ἁρμόττοντες, 

διειλημμέιοι τὸ βάρος τὸ μὲν ὑπὸ τῶν κλειδῶν καὶ ἐπω- ημ ρος τὸ μ 
΄ ἈΝ ἰδῶ ΟΞ ΨΟ “-“ Υ }Ὶ Ν ΡΩΒΝ, Ὁ “ , 

μίδων, τὸ δ᾽ ὑπὸ τῶν ὦμων, τὸ δὲ ὑπὸ τοῦ στήθους, 
Ἂν Ν Ἑ Ν “ ’ὔ Ἀ Ν ἃ Ν “Ὁ ς » ’ 

τὸ δὲ ὑπὸ τοῦ νώτου, τὸ δὲ ὑπὸ τῆς γαστρός, ὀλίγου 

14 δεῖν οὐ φορήματι, ἀλλὰ προσθήματι ἐοίκασιν. Ἑἴρηκας, 
» Ν ᾽ “ Ν Ν 5» Ν Ν ’ ΝΥ ἔφη, αὐτὸ δι’ ὅπερ ἔγωγε τὰ ἐμὰ ἔργα πλείστου ἄξια 

, - τ ἐν , Ν , ᾿ ΚΤ νομίζω εἶναι ἔνιοι μέντοι τοὺς ποικίλους καὶ τοὺς ἐπι- 
, ΄“ “ 

χρύσους θώρακας μᾶλλον ὠνοῦνται. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη, εἴ 

σι 

Ιο 
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“ “ Ν μ᾿ 
γε διὰ ταῦτα μὴ ἁρμόττοντας ὠνοῦνται, κακὸν ἔμοιγε 
ὃ “- , Ὁ » ,ὔ 5 -“ 5 Ζ 
οκοῦσι ποικίλον τε καὶ ἐπίχρυσον. ὠνεῖσθαι. ἀτάρ, 15 

Ν “ , Ν , Ψ Ἂν Ν ἃς 

ἔφη. τοῦ σώματος μὴ μένοντος, ἀλλὰ τοτὲ μὲν κυρτου- 
, Ν Ν 5» ’ “- Ἃ 5 - Ψ 

μένου, τοτὲ δὲ ὀρθουμένου, πῶς ἂν ἀκριβεῖς θώρακες 
ε ’ 5. “ ν ’ Νν «ε " ο 

ἁρμόττοιεν ; Οὐδαμῶς, ἔφη. Λέγεις, ἔφη, ἁρμόττειν οὐ 

τοὺς ἀκριβεῖς, ἀλλὰ τοὺς μὴ λυποῦντας ἐν τῇ χρείᾳ ς ἀκριβεῖς, ἁ ς μὴ τοῦντας ἐν τῇ χρείᾳ. 
᾽, “ , “᾿ ἣν “ 

Αὐτός, ἔφη, τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες, καὶ πάνυ ὀρθῶς 

ἀποδέχει. 

ΠσΠΟῊΗΑΡῬΕΕΣΙΗΙ͂Ν 

171 γεδτεζες Ἐέρογιος 7207 πιορίεεί ο7 φὝγοίεαί ἐγαζγιζ7ιρ,, τυλήοῖ 
ἦς Ἀδεθσδα7ν γιοζ ογιῖν 707 τυαγ,, ὁιεξ 707. αὐ γηαγι2167. ο7 «ὐογᾷ;, 
αγιαῖ γιοΐ ἐεαξέ 707. γεογίαί ἑαΦοιε7-5. 

᾽ , Ν “- ’ “ , » ᾿ Ἐπιγένην δὲ τῶν συνόντων τινά, νέον τε ὄντα καὶ 

τὸ σῶμα κακῶς ἔχοντα, ἰδών, Ὡς ἰδιωτικῶς, ἔφη, τὸ 
“ ν φν ΄, ΦΧ ’ , Ν 7 

σῶμα ἔχεις, ὦ ᾿Επίγενες. καὶ ὅς, ᾿Ιδιώτης γάρ, ἔφη, εἰμί, 
3" - “ 3 

ὦ Σώκρατες. Οὐδέν γε μᾶλλον, ἔφη, τῶν ἐν ᾿Ολυμπίᾳ 
΄ 3 ΄, "ὦ ἊΝ “ Ν Φ ε Ν μελλόντων ἀγωνίζεσθαι: ἢ δοκεῖ σοι μικρὸς εἶναι ὁ περὶ 

“- “ ἃ 3 -“" τῆς ψυχῆς πρὸς τοὺς πολεμίους ἀγών, ὃν ᾿Αθηναῖοι θή- 
“ ’ Ν Ν Ψ “ὦ «- Ν Ν. 

σουσιν, ὅταν τύχωσι; καὶ μὴν οὐκ ὀλίγοι μὲν διὰ τὴν ἃ 
“ , , 5 “, , , »" τοῦ σώματος καχεξίαν ἀποθνήσκουσί τε ἐν τοῖς πολε- 

“ “ ᾽ 

μικοῖς κινδύνοις καὶ αἰσχρῶς σώζονται πολλοὶ δὲ ὃι 
φύν “ “ , « ,7ὔ ἘΣ ΩΝ ’ Υ 

αὐτὸ τοῦτο ζῶντές τε ἁλίσκονται, καὶ ἁλόντες ἤτοι δου- 

λεύουσι τὴν λοιπὸν βίον, ἐὰν οὕτω τύχωσι, τὴν χαλεπω- 
, , μὴ :] Ν - ἐν, Ν 5 [Ὰ τάτην δουλείαν, ἢ εἰς τὰς ἀνάγκας τὰς ἀλγεινοτάτας 

ἐμπεσόντες καὶ ἐκτίσαντες ἐνίοτε πλείω τῶν ὑπαρχόντων 
» “ Ν Ν , ΄ “ “ 5 ,ὔ » Ν αὐτοῖς, τὸν λοιπὸν βίον ἐνδεεῖς τῶν ἀναγκαίων ὄντες καὶ 

κακοπαθοῦντες διαζῶσι: πολλοὶ δὲ δόξαν αἰσχρὰν κτῶν- 

ται, διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀδυναμίαν δοκοῦντες ἀποδει- 

ἊἋ 



ΥΩΑ͂ΣΟΌΣ ΟΣ ΞἘΑΥΘΞ7ΟΑ42 ΤΑΖΖΔΜΖΖΟ. 1ΙΟ7 

ὯΕ Δ “σ΄ »“ 5 ’ὔ “ ᾽ὔ 2 

8 λιᾶν. ἢ καταφρονεῖς τῶν ἐπιτιμίων τῆς καχεξίας τού- 
Ν ε δί Ἄ, Μ “ Ν τὰ Ζ Α Ν 

των, καὶ ῥᾳδίως ἂν οἴει φέρειν τὰ τοιαῦτα ; καὶ μὴν 
“ ε ε΄ 

οἶμαί γε πολλῷ ῥάω καὶ ἡδίω τούτων εἶναι ἃ δεῖ ὑπο- 
, “ “ ων 

μένειν τὸν ἐπιμελόμενον τῆς τοῦ σώματος εὐεξίας" ἢ 
« ἫΝ ’ Ν 2 Ψ Ἷ, ’ ὑγιεινότερόν τε καὶ εἰς τἄλλα χρησιμώτερον νομίζεις 5 
“᾿ Ν. »» -“ 3 ,» “Ἃ “ Ν Ν 9 ,ὔ 

εἶναι τὴν καχεξίαν τῆς εὐεξίας, ἢ τῶν διὰ τὴν εὐεξίαν 
, . κ , 

4 γιγνομένων καταφρονεῖς ; καὶ μὴν πάντα γε τἀναντία 
“ μ -“ “- 

συμβαίνει τοῖς εὖ τὰ σώματα ἔχουσιν ἢ τοῖς κακῶς. καὶ 

γὰρ ὑγιαίνουσιν οἱ τὰ σώματα εὖ ἔχοντες καὶ ἰσχύουσι: 
᾿ Ν Ν Ν “ 5 “ “ τι , καὶ πολλοὶ μὲν διὰ τοῦτο ἐκ τῶν πολεμικῶν ἀγώνων το 
’ὔ ,ὔ 2 ’, Ἁ Ν Ν , ͵ 

σώζονταί τε εὐσχημόνως καὶ τὰ δεινὰ πάντα διαφεύγουσι, 
Ἁ “ 

πολλοὶ δὲ φίλοις τε βοηθοῦσι καὶ τὴν πατρίδα εὐεργε- 
“ ν Ν - , ’ "» “ ἃ ’ 

τοῦσι, καὶ διὰ ταῦτα χἀριτός τε ἀξιοῦνται καὶ δόξαν 
, “ “ 

μεγάλην κτῶνται καὶ τιμῶν καλλίστων τυγχάνουσι, καὶ 

διὰ ταῦτα τόν τε λοιπὸν βίον ἥδιον καὶ κάλλιον διαζῶσι τ σι 
Ν -“ ε “ δ ,ὔ .Ὶ . ᾿ Ν ,ὕ 

καὶ τοῖς ἑαυτῶν παισὶ καλλίους ἀφορμὰς εἰς τὸν βίον 

5 καταλείπουσιν. οὔτοι χρή, ὅ ὑκ ἀσκεῖ ὃ ίᾳ ἡ : χρή, ὅτι οὐκ ἀσκεῖ δημοσίᾳ ἡ 
[έ ,᾽, Ν Ἀ ’ Ν “- Δ γ9) ᾿ ΄- 

πόλις τὰ πρὸς τὸν πόλεμον, διὰ τοῦτο καὶ ἰδίᾳ ἀμελεῖν, 

ἀλλὰ μηδὲν ἧττον ἐπιμελεῖσθαι. εὖ γὰρ ἴσθι ὅτι οὐδὲ 
Ν 3 “ , “-“ “-“ 

ἐν ἄλλῳ. οὐδενὶ ἀγῶνι, οὐδὲ ἐν πράξει οὐδεμιᾷ μεῖον 20 
ον Ν Ὺ , Ν “- , Ν 

ἕξεις διὰ τὸ βέλτιον τὸ σῶμα παρεσκευάσθαι" πρὸς 
’ 4 - 

πάντα γὰρ ὅσα πράττουσιν ἄνθρωποι χρήσιμον τὸ σῶμά 

ἐστιν ἐν πάσαις δὲ ταῖς τοῦ σώματος χρείαις πολὺ 
, “ 6 διαφέρει ὡς βέλτιστα τὸ σῶμα ἔχειν ἐπεὶ καὶ ἐν ᾧ ῃ 

δοκεῖ ἐλαχίστη σώματος χρεία εἷναι, ἐν τῷ διανοεῖ- 25 

σθαι, τίς οὐκ οἷδεν ὅτι καὶ ἐν τούτῳ πολλοὶ μεγάλα 

σφάλλονται διὰ τὸ μὴ ὑγιαίνειν τὸ σῶμα ; καὶ λήθη δὲ 

καὶ ἀθυμία καὶ δυσκολία καὶ μανία πολλάκις πολλοῖς διὰ 

τὴν τοῦ σώματος καχεξίαν εἰς τὴν διάνοιαν ἐμπίπτουσιν 
1 οὕτως ὥστε καὶ τὰς ἐπιστήμας ἐκβάλλειν. τοῖς δὲ τὰ 30 

σώματα εὖ ἔχουσι πολλὴ ἀσφάλεια καὶ οὐδεὶς κίνδυνος 
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διά γε τὴν τοῦ σώματος καχεξίαν τοιοῦτόν τι παθεῖν, 
5:κ Ν “ κ δ 9. ,ὔ Ἔν νὴ Ν Ν ΄ὔ 

εἰκὸς δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ ἐναντία τῶν διὰ τὴν καχεξίαν 

γιγνομένων καὶ τὴν εὐεξίαν χρήσιμον εἶναι. καίτοι τῶν 

γε τοῖς εἰρημένοις ἐναντίων ἕνεκα τί οὐκ ἄν τις νοῦν 
Ν ,ὔ 

5 ἔχων ὑπομείνειεν ; αἰσχρὸν δὲ καὶ τὸ διὰ τὴν ἀμέλειαν 8 
΄ι Χ }] -“ [ αὐ -“ Ἂ ! Ν , γηρᾶναι, πρὶν ἰδεῖν ἑαυτὸν ποῖος ἂν κάλλιστος καὶ κρά- 

τιστος τῷ σώματι γένοιτο. ταῦτα δὲ οὐκ ἔστιν ἰδεῖν 
5 “- 5 Ι] Ν 54 2 »} ’ 7 
ἀμελοῦντα᾽ οὐ γὰρ ἐθέλει αὐτόματα γίγνεσθαι. 

σΟΠΑΡΤΈΕΕ ΤΙ 

τ ἀεραΐζζγιος τοζίλ τ“ αγΖοτες 7)117107, γιαΐίε7γ5 α76 γοϊαΐεαῖ, αϑ 
οὐ 67.-- δ 7151 }1}1}.Χ}ἐ71655, δα αῤῥείϊε, οασοσοσε ἐἰαΖ7727165.5, οἰιεί- 
ζογιν, αγιεἴ ονε οἤ ἐα5ε. 

τὰ “ 7 Ἷ “ , 
Οργιζομένου ὃξ ποτέ τινος, ὁτι προσειπὼν τινα 1 
,ὔ 3 .) Ψ -“ Μ Ν 5 Ν Ν το χαίρειν οὐκ ἀντιπροσερρήθη, Γελοῖον, ἔφη, τὸ εἰ μὲν τὸ 

“-“ “ Ἅ. , Ἂ σῶμα κάκιον ἔχοντι ἀπήντησάς τῳ, μὴ ἂν ὀργίζεσθαι, 
» Ν Ν ἃς 5 7 7 ’ 

ὅτι δὲ τὴν ψυχὴν ἀγροικοτέρως διακειμένῳ περιέτυχες; 

τοῦτό σε λυπεῖ. 

ΓΑλλλου δὲ λέγοντος ὅτι ἀηδῶς ἐσθίοι, ᾿Ακουμενός, 2 

ἔφη, τούτου φάρμακον ἀγαθὸν διδάσκει. ἐρομένου δέ, “ σι 

Ποῖον ; Παύσασθαι ἐσθίοντα, ἔφη: καὶ ἥδιόν τε καὶ 
Ε “ ἈΥ Σ ’, ᾿ 

εὐτελέστερον καὶ ὑγιεινότερον διάξειν παυσάμενον. 
9 “-“ 

ἔΛλλου δ᾽ αὖ λέγοντος ὅτι θερμὸν εἴη παρ᾽ ἑαυτῷ 8 
»" Δ " “ τὸ ὕδωρ ὃ πίνοι, Ὅταν ἄρ᾽, ἔφη, βούλῃ θερμῷ λούσα- 

20 σθαι, ἕτοιμον ἔσται σοι. ᾿Αλλὰ ψυχρόν, ἔφη, ἐστὶν ὥστε 
’ Φ 3 μὴ Υ̓ Ν « 5 ᾿ ᾿ 

λούσασθαι. ᾿Δρ᾽ οὗν, ἔφη. καὶ οἱ οἰκέται σου ἄχθονται 

πίνοντές τε αὐτὸ καὶ λούμενοι αὐτῷ ; Μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη" 

ἀλλὰ καὶ πολλάκις τεθαύμακα ὡς ἡδέως αὐτῷ πρὸς 
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Ἂς ’ “-“ ΄σ ’, 4 Ν Ν Ν 

ἀμφότερα ταῦτα χρῶνται. [Τ]ότερον δέ, ἔφη, τὸ παρὰ 
ιν , - ἊΨ μιν » - ᾽ “-“ 

σοὶ ὕδωρ θερμότερον πιεῖν ἐστιν ἢ τὸ ἐν ᾿Ασκληπιοῦ ; 

Τὸ ἐν ᾿Ασκληπιοῦ, ἔφη. Πότερον δὲ λούσασθαι ψυχρό- 
“Ἅ, 2 “ 

τερον, τὸ παρὰ σοὶ ἢ τὸ ἐν ᾿Αμφιαράου ; Τὸ ἐν ᾿Αμφια- 

ράου, ἔφη. ᾿Ενθυμοῦ οὖν, ἔφη, ὅτι κινδυνεύεις δυσαρε- 5 

στότερος εἷναι τῶν τε οἰκετῶν καὶ τῶν ἀρρωστούντων. 

4 Κολάσαντος δέ τινος ἰσχυρῶς ἀκόλουθον, ἤρετο τί 
΄“ σ 

χαλεπαίνοι τῷ θεράποντι. Ὅτι, ἔφη, ὀψοφαγίστατός τε 
μὰ λ ᾿} ΄ ΡῚ Ν Χ ’ Δ εΥΡΌΝ ΒΝ 
ὧν βλακότατός ἐστι, καὶ φιλαργυρώτατος ὧν ἀργότατος. 

Ἤδη ποτὲ οὖν ἐπεσκέψω πότερος πλειόνων πληγῶν δεῖ- το 
“Δ , ται, σὺ ἢ ὁ θεράπων ; 

5 Φοβουμένου δέ τινος τὴν εἰς ᾿Ολυμπίαν ὁδόν. Τί, 

ἔφη, φοβεῖ τὴν πορείαν ; οὐ καὶ οἴκοι σχεδὸν ὅλην τὴν 

ἡμέραν περιπατεῖς ; καὶ ἐκεῖσε πορευόμενος περιπατήσας 
Ὁ , 

ἀριστήσεις, περιπατήσας δειπνήσεις καὶ ἀναπαύσει. οὐκ τ5 
Ψ “ ΡΨ: , Ν ’ ἃ 5 , οἶσθα ὅτι, εἰ ἐκτείναις τοὺς περιπάτους, οὺς ἐν πέντε 

“ -" ν 

ἢ ἐξ ἡμέραις περιπατεῖς, ῥᾳδίως ἂν ᾿Αθήνηθεν εἰς ᾿᾽Ολυμ- 
Ν Α ΄- 

πίαν ἀφίκοιο ; χαριέστερον δὲ καὶ προεξορμᾶν ἡμέρᾳ 
“ ἮΝ Δ ε ΄, κ ᾿ ᾿ 5» , 

μιᾷ μᾶλλον ἢ ὑστερίζειν. τὸ μὲν γὰρ ἀναγκάζεσθαι πε- 

ραιτέρω τοῦ μετρίου μηκύνειν τὰς ὁδοὺς χαλεπόν, τὸ 20 
΄-“ «ε "-» 

δὲ μιᾷ ἡμέρᾳ πλείονας πορευθῆναι πολλὴν ῥᾳστώνην 
, ἘΞ 3 » ἄλω ἀδέίημήσι ;- ΝΥ κα 

παρέχει. κρεῖττον οὖν ἐν τῇ ὁρμῇ σπεύδειν ἢ ἐν τῇ 

ὁδῷ. 
ν 86. λλλου δὲ λέγοντος ὡς παρετάθη μακρὰν ὁδὸν πο- 

τὸ οι ρευθείς, ἤρετο αὐτὸν εἰ καὶ φορτίον ἔφερε. Μὰ Δί 
οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφη, ἀλλὰ τὸ ἱμάτιον. Μόνος δ᾽ ἐπορεύου, 

ἔφη, ἢ καὶ ἀκόλουθός σοι ἠκολούθει ; ̓Ηκολούθει, ἔφη. 

Πότερον κενός, ἔφη, ἢ φέρων τι; Φέρων νὴ Δί᾽, ἔφη, 

τά τε στρώματα καὶ τἄλλα σκεύη. Καὶ πῶς, ἔφη, ἀπήλ- 

λαχεν ἐκ τῆς ὁδοῦ ; ᾿Εμοὶ μὲν δοκεῖ, ἔφη, βέλτιον ἐμοῦ. 30 

Τί οὖν ; ἔφη, εἰ τὸ ἐκείνου φορτίον ἔδει σε φέρειν, πῶς 
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Ἁ. -“ ““ ΄-΄ Ν 

ἃν οἴει διατεθῆναι ; Κακῶς νὴ Δί᾽, ἔφη" μᾶλλον δὲ οὐδ᾽ 
“᾿. 'ἱξ ’ “ 

ἂν ἐδυνήθην κομίσαι. Τὸ οὖν τοσούτῳ ἧττον τοῦ παιδὸς 
᾽, - ΄-“ -“ 

δύνασθαι πονεῖν πῶς ἠσκημένου δοκεῖ σοι ἀνδρὸς εἶναι ; 

σΠΠΆΑΡΤΕΒΕ ΝΣ 

7716 δοοῖ εἴοσες τοζέλ δσοῦτο ,εγ1}67. αἴζδοῖ45520715 171 71 7267.5 
οἤ ἐλε 2αδἶε. 

«ς , ἊΝ “Ὁ ’ »} Ν ἴα «ε Ἂς 

Οπότε δὲ τῶν συνιόντων ἐπὶ δεῖπνον οἱ μὲν μι-1 
, 

κρὸν ὄψον, οἱ δὲ πολὺ φέροιεν, ἐκέλευεν ὁ Σωκράτης 
Ν - Ν ἈΝ δ ᾿] Ν Ν , Ἃ 

τὸν παῖδα τὸ μικρὸν ἢ εἰς τὸ κοινμὸν τιθέναι ἢ δια- 

ἐμειν ἑκά τὸ μέ ἱ οὖν τὸ πολὺ φέροντες ἠσχύ νέμειν ἑκάστῳ τὸ μέρος. οἱ οὖν τὸ πολὺ φέροντες ἠσχύ- 

γοντο τό τε μὴ κοινωνεῖν τοῦ εἰς τὸ κοινὸν τιθεμένου 
Ν Υ Ν 5 , Ν « ΄-“ ΨΥ. ' ν Ν 

καὶ τὸ μὴ ἀντιτιθέναι τὸ ἑαυτῶν. ἐτίθεσαν οὖν καὶ τὸ 
ε -“ » Ν [ὦ - Ν 5» Ν 5. Ν ᾿ Φ “ ἑαυτῶν εἰς τὸ κοινόν" καὶ ἐπεὶ οὐδὲν πλέον εἶχον τῶν 

Ν ’ Ρ. »» “ΠΣ “ 

μικρὸν φερομένων, ἐπαύοντο πολλοῦ ὀψωνοῦντες. 
΄ “-“ ’ὔ Ν “ 

Καταμαθὼν δέ ποτε τῶν συνδειπνούντων τινὰ τοῦ 2 
Ἂς ,ὔ “ Ν Ν » Ψ α εδς » Ἔν ν 

μὲν σίτου πεπαυμένον, τὸ δὲ ὄψον αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ 

ἐσθίοντα, λόγου ὄντος περὶ ὀνομάτων, ἐφ᾽ οἵῳ ἔργῳ ε : γ ρ μ 3 Π βγῷῳ 

" Μ ΕΣ ΝΥ Ν ὮΝ ᾿] »“" , δ ὦ ὔ 

ἕκαστον εἴη, "ἔχοιμεν ἄν, ἔφη, ὦ ἄνδρες, εἰπεῖν ἐπὶ ποίῳ 
Ἂς τ Ν » ’ ΄-“ 5 ’ὔ ἥς Ν 

ποτὲ ἔργῳ ἄνθρωπος ὀψοφάγος καλεῖται; ἐσθίουσι μὲν γὰρ 

δὴ πά ἐπὶ τῷ σίτῳ ὄψον, ὅταν παρῇ ἀλλ᾽ οὐκ οἶμαί ἢ πάντες ἐπὶ τῷ σίτς ν, ὅταν παρῇ οἷμαί 
Ἁ “ 2 πω ἐπὶ τούτῳ γε ὀψοφάγοι καλοῦνται. Οὐ γὰρ οὖν, ἔφη 

“ ’ὔ ’, ’ Υ̓ ΨΌΝ Ν “ 7 

τις τῶν παρόντων. Τί γάρ; ἔφη, ἐάν τις ἄνευ τοῦ σί- 8 
Ε 4 «ς “ 

του τὸ ὄψον αὐτὸ ἐσθίῃ, μὴ ἀσκήσεως, ἀλλ᾽ ἡδονῆς 
" ’ 3 ’ “ ,»“ο,ι ᾿ Ψ “Ὁ ϑὺ ἂξ 

ἕνεκα, πότερον ὀψοφαγος εἶναι δοκεῖ ἢ οὔ ; Σχολῇ γ᾽ ἂν, 
", “ ἔφη. ἄλλος τις ὀψοφάγος εἴη. καί τις ἄλλος τῶν παρ- 

«ς “ 

ὄντων, Ὃ δὲ μικρῷ σίτῳ, ἔφη, πολὺ ὄψον ἐπεσθίων ; 
3 , “ “ ΕΝ 

Ἐμοὶ μέν, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ οὗτος δοκεῖ δικαίως ὦ) 



σε  ΤΤΟΛ 5 4 σΟΟΚ ΜΑ.Μ 02. 11: 

“ ᾿ 

ὀψοφάγος καλεῖσθαι: καὶ ὅταν γε οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι 

τοῖς θεοῖς εὔχωνται πολυκαρπίαν, εἰκότως ἂν οὗτος πο- 

Αλυοψίαν εὔχοιτο. ταῦτα δὲ τοῦ Σωκράτους εἰπόντος, 
Ζ « ΄ὔ 5 4 -ἰἶν ΣΕΥ, Ν ’ 

νομίσας ὃ νεανίσκος εἰς αὑτὸν εἰρῆσθαι τὰ λεχθέντα, 
Ν «ς » 3 - Ψ, 5 ’ὔ ΝΥ͂ Ν Ξ 

τὸ μὲν ὄψον οὐκ ἐπαύσατο ἐσθίων. ἄρτον δὲ προσέλαβε. 5 
᾿ ε , , ΕῚ Ν “- 

καὶ ὃ Σωκράτης καταμαθών, Ἰ]αρατηρεῖτ᾽, ἔφη, τοῦτον 
«ς λ Ἅ ςε ’ σ΄ ΄ » εν ἦν ΄ὔ , 

οἱ πλησίον, ὁπότερα τῷ σίτῳ ὄψῳ ἢ τῷ ὄψῳ σίτῳ χρήῆ- 

σεται. 

5 ἴΑλλον δέ ποτε τῶν συνδείπνων ἰδὼν ἐπὶ τῷ ἑνὶ 
“ ’ Μ ’ Ψ ΄ ὅν». ἐν ΝΜ 

ψωμῷ πλειόνων ὄψων γευόμενον, Άρα γένοιτ᾽ ἄν, ἔφη, το 
μὴ - 

πολυτελεστέρα ὀψοποιία ἢ μᾶλλον τὰ ὄψα λυμαινομένη 
Δ ἃ ς “ ς« ὁ“ δ ας , Ν εἰ 
ἢ ἣν ὁψοποιεῖται ὃ ἅμα πολλὰ ἐσθίων καὶ ἅμα παν- 

Ν ς ᾿, ᾽ Ν ’ “ Ά ξ΄ 

τοδαπὰ ἡδύσματα εἰς τὸ στόμα λαμβάνων ; πλείω μέν 

γε τῶν ὀψοποιῶν συμμιγνύων πολυτελέστερα ποιεῖ" ἃ 

δὲ ἐκεῖνοι μὴ συμμιγνύουσιν, ὡς οὐχ ἁρμόττοντα, ὃ συμ- 15 

μιγνύων, εἴπερ ἐκεῖνοι ὀρθῶς ποιοῦσιν, ἁμαρτάνει τε 
΄ Ἂν , δε ν ΄ὔ “- 5 “οὕ 

68 καὶ καταλύει τὴν τέχνην αὐτῶν. καίτοι πῶς οὐ γελοῖόν 
3 , Ν 5 Ν Ν Υ̓ Ι 
ἐστι παρασκευάζεσθαι μὲ» ὀψοποιοὺς τοὺς ἄριστα ἐπι- 

σταμένους, αὐτὸν δὲ μηδ’ ἀντιποιούμενον τῆς τέχνης 
4 Ὁ ΨΨ ΄, ΄ ’ ν»ν 

ταύτης τὰ ὑπ᾽ ἐκείνων ποιούμενα μετατιθέναι ; καὶ ἄλλο 2ο 

δέ τι προσγίγνεται τῷ ἅμα πολλὰ ἐπεσθίειν ἐθισθέντι:; 

μὴ παρόντων γὰρ πολλῶν μειονεκτεῖν ἄν τι δοκοίη ποθῶν 
Ν “ . ε ᾿ κ 4 Ν ΓΑΕ. τὸ σύνηθες" ὁ δὲ συνεθισθεὶς τὸν ἕνα ψωμὸν ἑνὶ ὄψῳ 

,ὔ “ Ν ,ὔ ᾿ ΄ ἃς οι ’ 
προπέμπειν, ὅτε μὴ παρείη πολλά, δύναιτ᾽ ἂν ἀλύπως 

[ -ι 
6 “ 

τῷ ἑνὶ χρῆσθαι. 
Ν Ν Ν ε ΝΝ » -" 5» ν Ὁ ᾿ς 

1 Ἔλεγε δὲ καὶ ὡς τὸ εὐωχεῖσθαι ἐν τῇ ᾿Αθηναίων 

γλώττῃ ἐσθίειν καλοῖτο᾽ τὸ δὲ εὖ προσκεῖσθαι ἔφη 
; ΞΟ ΄- “ 3 7 ’ Ν. Ν ’ Ν “- ἐπὶ τῷ ταῦτα ἐσθίειν ἃ μήτε τὴν ψυχὴν μήτε τὸ σῶμα 

λυποίη μηδὲ δυσεύρετα εἴη" ὥστε καὶ τὸ εὐωχεῖσθαι τοῖς 

κοσμίως διαιτωμένοις ἀνετίθει. 30 



σι 

1ο 

112 ΜΕΜΟΚΜΔ7ΖΙΑ͂, ἸΝ. τ--5. 

Βοθκν 

ΘΗ ΡΥΤΤΥΝ 

,δοεγαΐεϑ᾽ ον 707. ἠΐς 7, Ζογαῖς ἐς σλοτυι, αγιαῖ 15 τυΐδο ἀδαῖ- 
Ζγιρς τὐδίλ ἔλεγε ἀεοογαζγο 70 ἐ}ε17 ψαγίοτες Ζ67,2267.. 

Οὔτ, .ν τὶ , Φ - Ν ὁ Ν “ 

ὕτω δὲ Σωκράτης ἣν ἐν παντὶ πράγματι καὶ πάντα! 
’ 5 4 “ ΞΕ Ν 7 

τρόπον ὠφέλιμος, ὥστε σκοπουμένῳ τῳ καὶ μετρίως 
Ρ] , Ἃ, “Φ “ ϑοΝ 5 ΝΑ αἰσθανομένῳ φανερὸν εἷναι, ὅτι οὐδὲν ὠφελιμώτερον 

- “ τ' “ “ μ᾿ τ 93 7 Ἄ ἣν τοῦ Σωκράτει συνεῖναι καὶ μετ᾽ ἐκείνου διατρίβειν 
“ Ἁ 5 “ 

ὁπουοῦν καὶ ἐν ὁτῳοῦν πράγματι: ἐπεὶ καὶ τὸ ἐκείνου 
“-“ Ν ’ μι Ν 3 ’ Ν }] ΄ μεμνῆσθαι μὴ παρόντος οὐ μικρὰ ὠφέλει τοὺς εἰωθότας 

τε αὐτῷ συνεῖναι καὶ ἀποδεχομένους ἐκεῖνον. καὶ γὰρ 
φΝ κ᾿ , "“" παίζων οὐδὲν ἧττον ἢ σπουδάζων ἐλυσιτέλει τοῖς συν- 

διατρίβουσι. πολλάκις γὰρ ἔφη μὲν ἄν τινος ἐρᾶν, φα- 
ν υν] τὰ ᾿] “ Ν 7 ἈΝ “ 5" Ν “ νερὸς δ᾽ ἣν οὐ τῶν τὰ σώματα πρὸς ὥραν, ἀλλὰ τῶν 

Ν Ν Ν »] Ν. κ᾿ ’ Ψ ψ ἊΨ τὰς ψυχὰς πρὸς ἀρετὴν εὖ πεφυκότων ἐφιέμενος. ἐτεκ- 
.Χ “-“ “ μαίρετο δὲ τὰς ἀγαθὰς φύσεις ἐκ τοῦ ταχύ τε μανθάνειν 

, Γ, Ν οἷς προσέχοιεν καὶ μνημονεύειν ἃ μάθοιεν καὶ ἐπιθυ- 

μεῖν τῶν μαθημάτων πάντων δι᾿ ὧν ἔστιν οἰκίαν τε κα: 

λῶς οἰκεῖν καὶ πόλιν καὶ τὸ ὅλον ἀνθρώποις τε καὶ τοῖς 
“ “- Ν, κ ἀνθρωπίνοις πράγμασιν εὖ χρῆσθαι" τοὺς γὰρ τοιούτους 

ἡγεῖτο παιδευθέντας οὐκ ἂν μόνον αὐτούς τε εὐδαίμονας 

εἶναι καὶ τοὺς ἑαυτῶν οἴκους καλῶς οἰκεῖν, ἀλλὰ. καὶ 

ἄλλους ἀνθρώπους καὶ πόλεις δύνασθαι εὐδαίμονας 



ΤΗΣ ΡΨΑΖΟΣ ΟΣ ΤΛΙΘΤΑ ΟΤΊΤΙΟΛ,. ἘΤ 

- “- , 

8 ποιεῖν. οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἐπὶ πάντας ἤει, ἀλλὰ 
Ν Ν 5 , ᾿ 5 Ν μὴ ᾿ 2 νΝ 

τοὺς μὲν οἰομένους φύσει ἀγαθοὺς εἶναι, μαθήσεως δὲ 

καταφρονοῦντας, ἐδίδασκεν ὅτι αἱ ἄρισται δοκοῦσαι εἶναι 
ὧδ ’ ’ὔ , 3 Μ“ - 

φύσεις μάλιστα παιδείας δέονται, ἐπιδεικνύων τῶν τε 
“ . 3 ’ -“ Ν Ν 

ἵππων τοὺς εὐφυεστάτους θυμοειδεῖς τε καὶ σφοδροὺς 
“ ᾿ 

ὄντας, εἰ μὲν ἐκ νέων δαμασθεῖεν, εὐχρηστοτάτους καὶ 
τῇ , 

ἀρίστους γιγνομένους, εἰ δὲ ἀδάμαστοι γένοιντο, δυσ- 

καθεκτοτάτους καὶ φαυλοτάτους" καὶ τῶν κυνῶν τῶν 
9 , ’ 3 “ Ν - - -“ 

εὐφυεστάτων, φιλοπόνων τε οὐσῶν καὶ ἐπιθετικῶν τοῖς 

θηρίοις, τὰς μὲν καλῶς ἀχθείσας ἀρίστας γίγνεσθαι πρὸς 
Ν ὔ Ἀ 

τὰς θήρας καὶ χρησιμωτάτας, ἀναγώγους δὲ γιγνομένας 
’ 

4 ματαίους τε καὶ μανιώδεις καὶ δυσπειθεστάτας. ὁμοίως 
- , 

δὲ καὶ τῶν ἀνθρώπων τοὺς εὐφυεστάτους, ἐρρωμενεστά- 

τους τε ταῖς ψυχαῖς ὄντας καὶ ἐξεργαστικωτάτους ὧν ἂν 
᾿Ὶ “ , Ν ᾿Ὶ ’ ἃ. -" , 

ἐγχειρῶσι, παιδευθέντας μὲν καὶ μαθόντας ἃ δεῖ πράτ- 
’ - 

τειν, ἀρίστους τε καὶ ὠφελιμωτάτους γίγνεσθαι" πλεῖστα 
Ν Ν , 5 Ν 5 , ἌΨ, ’ Ν Ν 

γὰρ καὶ μέγιστα ἀγαθὰ ἐργάζεσθαι: ἀπαιδεύτους δὲ καὶ 
-“ “ 

ἀμαθεῖς γενομένους κακίστους τε καὶ βλαβερωτάτους 
’ -“ 

γίγνεσθαι" κρίνειν γὰρ οὐκ ἐπισταμένους ἃ δεῖ πράττειν 
, »-“" » -“ ῇ ’ὔ Ν 

πολλάκις πονηροῖς ἐπιχειρεῖν πράγμασι, μεγαλείους δὲ 
ν ες ν ᾿ 

καὶ σφοδροὺς ὄντας δυσκαθέκτους τε καὶ δυσαποτρέ- 
“ ᾿Ξ Ν -“ Ν ΄ Ν 5 

πτοὺυς εἶναι" διὸ πλεῖστα καὶ μέγιστα κακὰ ἐργάζεσθαι. 

τοὺς δ᾽ ἐπὶ πλούτῳ μέγα φρονοῦντας καὶ νομίζοντας ΠΥ ρ μ 
οὐδὲν προσδεῖσθαι παιδείας, ἐξαρκέσειν δὲ σφίσι τὸν 

“ 5: ᾿] , Ν ᾿, “ ’ Ὑ ΩΝ 

πλοῦτον οἰομένους πρὸς τὸ διαπράττεσθαί τε ὅ τι ἂν 
’ Ν - ε Ν “ 5 , 5" ’ 

βούλωνται καὶ τιμᾶσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἐφρένου 
λέ “ “ Ν ν » Ν Ν θὰ Ἷ ἔγων ὅτι μῶρος μὲν εἴη, εἴ τις οἴεται μὴ μαθὼν τά τε 
5 , “ 
ὠφέλιμα καὶ τὰ βλαβερὰ τῶν πραγμάτων διαγνώσεσθαι, 

“- ᾽ Μ Ν ᾽ὔ Ν “- Ν Ν 

μῶρος δ᾽, εἴ τις μὴ διαγιγνώσκων μὲν ταῦτα, διὰ δὲ 
Ν -“ »“ Ὁ. ᾽ὔ ; Μ ,ὔ τὸν πλοῦτον ὅ τι ἃν βούληται ποριζόμενος οἴεται δυνή- 

Ν 

σεσθαι τὰ συμφέροντα πράττειν, ἠλίθιος δ᾽, εἴ τις μὴ 

Σ 

ωι 

Ιο 
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1ο 

ΤᾺ ΜΕΜΟΔΑΔΙΖΙΑ͂, τν. ἱ. 5---ἰῖ. 6. 

, ’ Φ ’ . 
δυνάμενος τὰ συμφέροντα πράττειν εὖ τε πράττει» οἴεται, 

ἣ Ν ἮΝ Ν ς 93 “ μὴ “ “Ὁ. «ς “ 

καὶ τὰ πρὸς τὸν βίον αὐτῷ ἢ καλῶς ἢ ἱκανῶς παρε- 

σκευάσθαι, ἠλίθιος δὲ καὶ εἴ τις οἴεται διὰ τὸν πλοῦτον 
Ν Ρ ’ ’ Ρ. Ν 5 μν ΩΝ Ρ. 

μηδὲν ἐπιστάμενος δόξειν τι ἀγαθὸς εἶναι, ἢ μηδὲν ἀγα- 

θὸς εἶναι δοκῶν εὐδοκιμήσειν. 

ΠΑΡ 

7115 ἐς δλοτυγι 771 αεέαϊέ 771 15 ἐγεαΐηηογέ 977 Ἐ:ε γα] 62;216ς ̓  

«ὐλο ῥγίαες ζΖηιδο ογι 125 σοοείζογ ο7 ἐαίγαςίς 7707, ῥοοῖς 
αγιεἴ οἔλεγς, αγιι1 α'΄ὐοζαῖς Ζγιδίγμοζίνε δοεζείγ. 

Τοῖς δὲ νομίζουσι παιδείας τε τῆς ἀρίστης τετυ- 1 
, Ν ’ ΄-» ᾿Ἰκβειν Ἂ «ε ᾿ 

χηκέναι καὶ μέγα φρονοῦσιν ἐπὶ σοφίᾳ ὡς προσεφέρετο, 
“ Ν Ἀ ᾿} ’ὔ Ν ᾿Ν 

νῦν διηγήσομαι. καταμαθὼν γὰρ Ἐϊθύδημον τὸν καλὸν 
, “ “ 

γράμματα πολλὰ συνειλεγμένον ποιητῶν τε καὶ σοφιστῶν 
“ ΝΜ 

τῶν εὐδοκιμωτάτων, καὶ ἐκ τούτων ἤδη τε νομίζοντα 
“ “ Ἷ 

διαφέρειν τῶν ἡλικιωτῶν ἐν σοφίᾳ, καὶ μεγάλας ἐλπίδας 
ν» “ 7 Ἂν ’ , Ν Ἷ 
ἔχοντα πάντων διοίσειν τῷ δύνασθαι λέγειν τε καὶ πράτ- 

τειν, πρῶτον μέν, αἰσθανόμενος αὐτὸν διὰ νεότητα οὔπω 
᾿ εἰς τὴν ἀγορὰν εἰσιόντα, εἰ δέ τι βούλοιτο διαπράξασθαι, 

“ “-“ “Ὁ :.} ΄- 5 

καθίζντα εἰς ἡνιοποιεῖόν τι τῶν ἐγγὺς τῆς ἀγορᾶς, εἰς 
“ ΄-“ ᾽ “ Ν 

τοῦτο καὶ αὐτὸς ἤει τῶν μεθ᾽ ἑαυτοῦ τινας ἔχων, καὶ 8 

πρῶτον μὲν πυνθανομένου τινὸς πότερον Θεμιστοκλῆς 
“ “- μι “ ’ 

διὰ συνουσίαν τινὸς τῶν σοφῶν ἢ φύσει τοσοῦτον διή- 
π΄ “ “ Ν 5 “ 5 ’, Ν 

νεγκε τῶν πολιτῶν ὥστε πρὸς ἐκεῖνον ἀποβλέπειν τὴν 
- χ , 

πόλιν, ὁπότε σπουδαίου ἀνδρὸς δεηθείη, ὃ Σωκράτης 
“-“ ΑΝ 

βουλόμενος κινεῖν τὸν Εὐθύδημον εὔηθες ἔφη εἶναι τὸ 
“ Ν Ν 5 ἘΌ α 5} 72 , Ν , οἴεσθαι τὰς μὲν ὀλίγου ἀξίας τέχνας μὴ γίγνεσθαι σπου- 

“ Ν ἱᾳ 

δαίους ἄνευ διδασκάλων ἱκανῶν, τὸ δὲ προεστάναι πό- 



ΤΑΙ ΚΟΓΖΤΙΟΝ ΤΑΚΟΟΟΩ ΠΟΜΏΖΩΙΊΑΤΊΙΟΝ, τῖῦ 

λεως, πάντων ἔργων μέγιστον ὄν, ἀπὸ ταὐτομάτου παρα- 

8 γίγνεσθαι τοῖς ἀνθρώποις. πάλιν δέ ποτε παρόντος τοῦ 

Εὐθυδήμου, ὁρῶν αὐτὸν ἀποχωροῦντα τῆς συνεδρίας, καὶ 
’ Ἂς ἊΝ Ν ’ Ἷ 5 Ν 

φυλαττόμενον μὴ δόξῃ τὸν Σωκράτην θαυμάζειν ἐπὶ σο- 
“ , Φ 

φίᾳ, Ὅτι μέν, ἔφη, ὦ ἄνδρες, Εὐθύδημος οὑτοσὶ ἐν σι 

« ᾽ὔ ΚΖ “ ’ ’ τ ’ 

ἡλικίᾳ γενόμενος, τῆς πόλεως λόγον περί τινος προτιθεί- 

σης, οὐκ ἀφέξεται τοῦ συμβουλεύειν εὔδηλον ἐξ ὧν ἐπι- 

τηδεύει᾽ δοκεῖ δέ μοι καλὸν προοΐμιον τῶν δημηγοριῶν 
, ’, Ν. ’ “ 

παρασκευάσασθαι φυλαττόμενος μὴ δόξῃ μανθάνειν τι 

παρά του. δῆλον γὰρ ὅτι λέγειν ἀρχόμενος ὧδε προοι- το 

4 μιάσεται" “Παρ᾽ οὐδενὸς μὲν πώποτε, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, 
5. Ν ΝΥ 5. “5 Ἂ Ν “ ’ ψ 

οὐδὲν ἔμαθον, οὐδ᾽ ἀκούων τινὰς εἶναι λέγειν τε. καὶ 
’ «ε Ν. "» ᾿Ὰ 4 Ψ “ 5.9.9 5 

πράττειν ἱκανοὺς ἐζήτησα τούτοις ἐντυχεῖν, οὐδ᾽ ἐπεμε- 
, “-“ ΄ 

λήθην τοῦ διδάσκαλόν τινά μοι γενέσθαι τῶν ἐπιστα- 
τ 5 Ν . - Ἄς , Χ ΄ 9 

μένων, ἀλλὰ καὶ τἀναντία διατετέλεκα γὰρ φεύγων οὗ τ 
, Ν 4 , 5 Ν Ν Ν , 

μόνον τὸ μανθάγειν τι παρά τινος, ἀλλὰ καὶ τὸ δόξαι, 

ὅμως δὲ ὅ τι ἂν ἀπὸ ταὐτομάτου ἐπίῃ μοι συμβουλεύ μ ν ἀπὸ ταύτομ, ίῃ μοι συμβουλεύσω 
4, δὰ. 58 «ς ’ .] Ἃ “ ἕ Ἁ “ 

5 ὑμῖν. ἁρμόσειε δ᾽ ἂν οὕτω προοιμιάζεσθαι, καὶ τοῖς 
, Ν “-“ ’ ᾽ Ν ΝΜ ΠΕΣ 

βουλομένοις παρὰ τῆς πόλεως ἰατρικὸν ἔργον λαβεῖν 
. ΄ ’ » ἃ 5 “ » “ [3 Ν 5 “ ἐπιτήδειόν γ᾽ ἂν αὐτοῖς εἴη τοῦ λόγου ἄρχεσθαι ἐντεῦ- :0 

ζ- » θεν ““ΠΠαρ᾽ οὐδενὸς μὲν πώποτε, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, 
: ΤΩΣ; 

τὴν ἰατρικὴν τέχνην ἔμαθον, οὐδ᾽ ἐζήτησα διδάσκαλον 

ἐμαυτῷ γενέσθαι τῶν ἰατρῶν οὐδένα" διατετέλεκα γὰρ 
φυλαττόμενος οὐ μόνον τὸ μαθεῖν τι παρὰ τῶν ἰατρῶν, 

ἀλλὰ καὶ τὸ δόξαι μεμαθηκέναι τὴν τέχνην ταύτην. ὅμως 2 
σι 

, ν᾿ “» “ 
δέ μοι τὸ ἰατρικὸν ἔργον δότε" πειράσομαι γὰρ ἐν ὑμῖν 
Ψ ’ὔ 35) , Φ « , 9 ’ ἀποκινδυνεύων μανθάνειν." πάντες οὖν οἱ παρόντες ἐγέ- 

8 λασαν ἐπὶ τῷ προοιμίῳ. ἐπεὶ δὲ φανερὸς ἦν ὁ Ἐὐθύδη- 
Μ μος ἤδη μὲν οἷς ὁ Σωκράτης λέγοι προσέχων, ἔτι δὲ 

, - ΞΟ ὁ ’ Ν , “- 
φυλαττόμενος αὐτός τι φθέγγεσθαι, καὶ νομίζων τῇ 3ο 

σιωπῇ σωφροσύνης δόξαν περιβάλλεσθαι, τότε ὁ Σω- 

Ι2 
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10 

[Ὁ “σι 

σι 

ττό ΜΕΜΟΔΑΒΙΙΙΑ͂, ΤΙΝ. 1ἱ. 6--:τ 

’ Ἵ ’ Ψ' οὖς “ ,, Ν , 
κράτης βουλόμενος αὐτὸν παῦσαι τούτου, Θαυμαστὸν γάρ, 

Ἃ ὃν ον ἈΚ 
ἔφη, τί ποτε οἱ βουλόμενοι κιθαρίζειν ἢ αὐλεῖν ἢ ἱπ- 

"» “-“ , “ 

πεύειν ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων ἱκανοὶ γενέσθαι πειρῶν- 
«ε ’ - “ Ἄ ’ὔ Ν 

ται ὡς συνεχέστατα ποιεῖν ὅ τι ἂν βούλωνται δυνατοὶ 
, Ν ᾿] 3.Ἀ , 5 Ἂς, Ἂς “ Ψ ϑ 

γενέσθαι, καὶ οὐ καθ᾽ ἑαυτούς, ἀλλὰ παρὰ τοῖς ἀρίστοις 
Ὁ “ ’ “ 

δοκοῦσιν εἶναι, πάντα ποιοῦντες καὶ ὑπομένοντες ἕνεκα 
“-“ Ὁ “ - ᾽ ΕΝ τοῦ μηδὲν ἄνευ τῆς ἐκείνων γνώμης ποιεῖν, ὡς οὐκ ἂν 

, ““ “ “ 

ἄλλως ἀξιόλογοι γενόμενοι τῶν δὲ βουλομένων δυνατῶν 
- , 

γενέσθαι λέγειν τε καὶ πράττειν τὰ πολιτικὰ νομίζουσί γ : 
Ν “ Ν 5 ων 3 ’ 5 Ψ΄, 

τινες ἄνευ παρασκευῆς καὶ ἐπιμελείας αὐτόματοι ἐξαί- 
Ν “ - φνὴης δυνατοὶ ταῦτα ποιεῖν ἔσεσθαι. καίτοι γε τοσούτῳ 

ταῦτα ἐκείνων δυσκατεργαστότερα φαίνεται ὅσῳπερ 
“- , 

πλειόνων περὶ ταῦτα πραγματευομένων ἐλάττους οἱ κατ- 
-ὔ , ΄-“ κ “ Ν 5 , 

ἐργαζόμενοι γίγνονται. δῆλον οὖν ὅτι καὶ ἐπιμελείας 
Φ Ψ ΄ , 

δέονται πλείονος καὶ ἰσχυροτέρας οἱ τούτων ἐφιέμενοι 
Ἄ π᾿ Ὺ ΄, 
ἢ οἱ ἐκείνων. 

γγλογι δγοιεσλέ ἐγίο αὶ ἐἰζοῤοσηίζογι ἠο 275 έδ71, 16 ἐξ. σχαηηγφαῖ ὧν 
,ϑοεγαίος ας ἔο ἀΐς εαῤαεσίέν ἐο ὧδ ἃ δέαξεσηιαγ, τὐλζοῖ ἦα 

κοι  δ5 565 10 ὧδ Δ αλλ 2 2071. 

Κατ᾽ ἀρχὰς μὲν» οὖν ἀκούοντος Εὐθυδήμου τοιούτους 
, ν δῸ , ῬΑ ΕΤ. »ν 3. ἃ τς , 

λόγους ἔλεγε Σωκράτης" ὡς δ᾽ ἤσθετο αὐτὸν ἑτοιμότερον 

ὑπομένοντα, ὅτε διαλέγοιτο, καὶ προθυμότερον ἀκούοντα, 
΄ 3 ᾽ Κ᾿ Ὧ ἘΌΝ: , 5. 5. κι 

μόνος ἦλθεν εἰς τὸ ἡνιοποιεῖον᾽ παρακαθεζομένου δ᾽ αὐτῷ 
“- τὶ ΓΝ - δ, Υ̓ Ὁ 324."  Ψ 

τοῦ Εῤθυδήμου, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ ἘΕῤθύδημε, τῷ ὄντι, 

ὥσπερ ἐγὼ ἀκούω, πολλὰ γράμματα συνῆχας τῶν λεγο- 
κ ξεῖν χὲὶ τ᾿ 

μένων σοφῶν ἀνδρῶν γεγονέναι; Καὶ ὃ Εὐθύδημος, Νὴ 
Ν Ἀ.7Ξ ν ἜΣ τ - ν Ψ , μ᾿ Ἄ τὸν Δί᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες" καὶ ἔτι γε συνάγω, ἕως ἂν 

κτήσωμαι ὡς ἂν δύνωμαι πλεῖστα. Νὴ τὴν Ἥραν, ἔφη 
ε »ν ’ - ’ὔ ’ Ψψ΄ 5» 5 Γᾷ εἶ ὁ Σωκράτης, ἄγαμαί γέ σου, διότι οὐκ ἀργυρίου καὶ χρυ- 

“-“ “- μιν 

σίου προείλου θησαυροὺς κεκτῆσθαι μᾶλλον ἢ σσφίας" 

Τὴ 

9 
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ΠῚ 

ΤΑΙΘΤ ΟΤΙΟΛ ΤῊ ΔΟΟΟΖ ΟΜΙΖΙΑΤΊΙΟΜ. ΤῊ 

δῆλον γὰρ ὅτι νομίζεις ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐδὲν βελ- 

τίους ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους, τὰς δὲ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν 
Ἅ 4, “Ὁ ’ὔ Ν ,ὔ Χ « » ’ὔ’ 

γνώμας ἀρετῇ πλουτίζειν τοὺς κεκτημένους. καὶ ὁ Εὐθύ- 

δημος ἔχαιρεν ἀκούων ταῦτα, νομίζων δοκεῖν τῷ Σωκράτει 
5» “- ’ Ἂς ΄, ες Ν Ἂς Ἂν. ε 
ὀρθῶς μετιέναι τὴν σοφίαν. ὃ δὲ καταμαθὼν αὐτὸν ἡσ- 

“ “ Ν 

θέντα τῷ ἐπαίνῳ τούτῳ, Τί δὲ δὴ βουλόμενος ἀγαθὸς 
, “" Ν γενέσθαι, ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, συλλέγεις τὰ γράμματα; 

5 Ἀ Ν ’ ε 5 Ἑ -“ " “5 ’ὔ 

ἐπεὶ δὲ διεσιώπησεν ὁ Εὐθύδημος σκοπῶν ὅ τι ἀποκρί- 

ναιτο, πάλιν ὃ Σωκράτης, Ἄρα μὴ ἰατρός ; ἔφη" πολλὰ 
ας Ν τ “ 5 , Ν ε ᾽ , 

γὰρ καὶ ἰατρῶν ἐστι συγγράμματα. καὶ ὃ Ἐὐθύδημος. 
Ν , 

Μὰ Δί᾽, ἔφη, οὐκ ἔγωγε. ᾿Αλλὰ μὴ ἀρχιτέκτων βούλει 
, “-“ Ν 5 Ν ν “- - ΝΜ 

γενέσθαι; γνωμονικοῦ γὰρ ἀνδρὸς καὶ τοῦτο δεῖ. Οὖὔ- 

κουν ἔγωγ᾽, ἔφη. ᾿Αλλὰ μὴ γεωμέτρης ἐπιθυμεῖς, ἔφη. 
, [4 τὺ 

γενέσθαι ἀγαθός, ὥσπερ ὁ Θεόδωρος; Οὐδὲ γεωμέτρης, 
3 ἔφη. ᾿Αλλὰ μὴ ἀστρολόγος, ἔφη, βούλει γενέσθαι; “Ὡς 

Ἂς Ν “ ς - ᾿] πε ἣν ε ’ Ν 5 Ν Ν 

δὲ καὶ τοῦτο ἠρνεῖτο, ᾿Αλλὰ μὴ ῥαψῳδὸς ; ἔφη" καὶ γὰρ 

τὰ Ὁμήρου σέ φασιν ἔπη πάντα κεκτῆσθαι. Μὰ Δῶ οὐκ 
Ν 5 Υ̓ Ξ Ν Ἷ «ε Ν δον Ν Ν ν 
ἔγωγ, ἔφη τοὺς γάρ τοι ῥαψῳδοὺς οἷδα τὰ μὲν ἔπη 
- “ ϑ Ν Ν Ἷ Ε , » " ς 

ἀκριβοῦντας, αὐτοὺς δὲ πάνυ ἠλιθίους ὄντας. καὶ ὃ 
, "Α Ὁ “ » 

Σωκράτης ἔφη, Οὐ δήπου, ὦ Εὐθύδημε, ταύτης τῆς ἀρε- 
“ 5 ’ὔ γ),» ἃ Ν Ἁ ’ Ν » τῆς ἐφίεσαι δι᾿ ἣν ἄνθρωποι πολιτικοὶ γίγνονται καὶ οἰ- 

Ν ὟΝ ἃ « Ν 1 ’ -“ νΝ 

κονομικοὶ καὶ ἄρχειν ἱκανοὶ καὶ ὠφέλιμοι τοῖς τε ἄλλοις 

ἀνθρώποις καὶ ἑαυτοῖς; καὶ ὁ Εὐθύδημος, Σφόδρα γ᾽, 
ον “-“ “-“ Τ ΄, 

ἔφη, ὦ Σώκρατες, ταύτης τῆς ἀρετῆς δέομαι. Νὴ Δί, 
Ν ε δὰ “ ΄΄“-ὦ ὁ “3 “ Ν , 

ἔφη ὃ Σωκράτης, τῆς καλλίστης ἀρετῆς καὶ μεγίστης 

ἐφίεσαι τέχνης" ἔστι γὰρ τῶν βασιλέων αὕτη καὶ καλεῖ- 

ται βασιλική ἀτάρ, ἔφη, κατανενόηκας, εἰ οἷόν τέ ἐστι 
αἷς 7 ὦ , 5 κ᾿ κ᾿ τον , 
μὴ ὄντα δίκαιον ἀγαθὸν ταῦτα γενέσθαι; Καὶ μάλα, 
Ὗ δ. .9 ςὔ , ἡ ΄ " χ , ἔφη, καὶ οὐχ οἷόν τε γε ἄνευ δικαιοσύνης ἀγαθὸν πολίτην 

΄, 
γενέσθαι. 
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Εο» ἐλὶς φιγῥοδο δ τς ἀσζεα ἐο ἄεβρηα 7εδέζεα, ἀγα ὧν διέα- 
εὐσεῖσε Ζγισίαγισες ἐς ἐρεῖ ἐο ῥεγεεῖσνε ἠΐς ἐρηο7α)ε οἵ 1. 

΄ “- “ 3 , 

Τί οὖν; ἔφη, σὺ δὴ τοῦτο κατείργασαι; Οἷμαί γ᾽, ἔφη, 15 
μιν τι ’ 3 Ν ΩΝ φ “ ’ ΤᾺΝ 5 

ὦ Σώκρατες, οὐδενὸς ἂν ἧττον φανῆναι δίκαιος. ρ 
μὴ Ν -“ ’, 5 Ν Ν “ “-“ ’ 

οὗν, ἔφη, τῶν δικαίων ἐστὶν ἔργα ὥσπερ τῶν τεκτόνων ; 

Ἔστι μέντοι, ἔφη. ἾΑρ᾽ οὖν, ἔφη, ὥσπερ οἱ τέκτονες 
Ν Ν, ε -“ Ν Ἂ “ “ « ΄, Ἂς 

ἔχουσι τὰ ἑαυτῶν ἔργα ἐπιδεῖξαι, οὕτως οἱ δίκαιοι τὰ 

αὑτῶν ἔχοιεν ἂν ἐξηγήσασθαι; Μὴ οὖν, ἔφη ὁ Εὐθύδη- 
-. 3 “-“ Α 

μος, οὐ δύναμαι ἐγὼ τὰ τῆς δικαιοσύνης ἔργα ἐξηγήσα- 
Ν Ν 33 .88 Ν “ 5 ,  Φ ᾿ ᾽ δῖ ς Ἃ 

σθαι; καὶ νὴ Δί ἔγωγε τὰ τῆς ἀδικίας" ἐπεὶ οὐκ ὀλίγα 

ἔστι καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν τοιαῦτα ὁρᾶν τε καὶ ἀκούειν. 

Βούλει οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτης, γράψωμεν ἐνταυθοῖ μὲν 18 
7 5 -“ ἧς Μ ..} Ὁ Ν “Ὁ ε »-“" 

δέλτα, ἐνταυθοῖ δὲ ἄλφα; εἶτα ὅ τι μὲν ἂν δοκῇ ἡμῖν 

δ 
“ . , Ν Φ Ν εἶ ’ὔ “-“ “ 

ἧς δικαιοσύνης ἔργον εἶναι, πρὸς τὸ δέλτα τιθῶμεν, ὃ τι 

δ᾽ ἂν τῆς ἀδικίας, πρὸς τὸ ἄλφα; Εἴ τί σοι δοκεῖ, ἔφη, 
-“ ΄, “ , , 

προσδεῖν τούτων, ποίει ταῦτα. καὶ ὁ Σωκράτης γραψας 14 
" “ ’ὔ ὥσπερ εἶπεν, Οὐκοῦν, ἔφη, ἔστιν ἐν ἀνθρώποις Ψεύ- 

, “ 

δεσθαι; Ἔστι μέντοι, ἔφη. ἸΠοτέρωσε οὖν, ἔφη, θῶμεν 

τοῦτο; Δῆλον, ἔφη, ὅτι πρὸς τὴν ἀδικίαν. Οὐκοῦν, ἔφη, 
Ν »] σν ν ΟΝ Ι ΕΣ “ Α᾿ καὶ ἐξαπατᾶν ἔστι; Καὶ μάλα, ἔφη. Τοῦτο οὖν πο- 

τέρωσε θῶμεν; Καὶ τοῦτο δῆλον ὅτι, ἔφη, πρὸς τὴν 

ἀδικίαν. Τί δὲ τὸ κλέπτειν; Καὶ τοῦτο, ἔφη. Τὸ δὲ 
ς“ Ἑα .ὔ ΩΝ “ Ν Ν “ ΄ 
ἀνδραποδίζεσθαι; Καὶ τοῦτο. ἹΠρὸς δὲ τῇ δικαιοσύνῃ 

5. Ν «ε -" ’ ’ “᾿ Ε} ,): ἢ Ν ΕΝ 

οὐδὲν ἡμῖν τούτων κείσεται, ὦ Εὐθύδημε; Δεινὸν γὰρ ἂν 15 
» Ν ’, » Μ. Ν « ᾿ Υ̓ ς: Ψ 

εἴη, ἔφη. Τί δ᾽; ἐάν τις στρατηγὸς αἱρεθεὶς ἄδικόν τε 
Ἁ 5 Ν ’ » ’, Ἐ “ 

καὶ ἐχθρὰν πόλιν ἐξανδραποδίσηται, φήσομεν τοῦτον 

ἀδικεῖν; Οὐ δῆτα, ἔφη. Δίκαια δὲ ποιεῖν οὐ φήσομεν; 

Καὶ μάλα. Τί δ᾽; ἐὰν ἐξαπατᾷ πολεμῶν αὐτοῖς; Δί- 
καιον, ἔφη, καὶ τοῦτο. ᾿Εὰν δὲ κλέπτῃ τε καὶ ἁρπάζῃ τὰ 
τούτων οὐ δίκαια ποιήσει; Καὶ μάλα, ἔφη, ἀλλ᾽ ἐγώ σε 



ΤΑΘΙΤΚΟΓΤΙΟΝ ΤΑΚΧΟΟΘΗΓ ΠΟΔΜΜΏΙΑΤΊΠΟΝ, τἀτῷὸ 

Ἂς “-“ ς , Ἁ Ν ΄, , “- 
τὸ πρῶτον ὑπελάμβανον πρὸς τοὺς φίλους μόνον ταῦτα 

δ ΡῚ ΄ 3 “ Ν “ Ν “ 59. ’ .} ’ὔ 

ἐρωτᾶν. Οὐκοῦν, ἔφη, ὅσα πρὸς τῇ ἀδικίᾳ ἐθήκαμεν, 

16 

ἜΣ 

18 

19 

20 

4. ᾿ Ν [φ. ’ ’ ᾿ » Ν 

ταῦτα καὶ πρὸς τῇ δικαιοσύνῃ θετέον ἂν εἴη; "Ἔοικεν, 

ἔφη. Βούλει οὖν, ἔφη, ταῦτα οὕτω θέντες διορισώμεθα 
’ Ν Ν “ 

πάλιν πρὸς μὲν τοὺς πολεμίους δίκαιον εἶναι τὰ τοιαῦτα 

ποιεῖν, πρὸς δὲ τοὺς φίλους ἄδικον, ἀλλὰ δεῖν πρός γε 
᾽’ὔ «ες ε ’ὔ “Ὁ “ Ν Φ Ε « 

τούτους ὡς ἁπλούστατον εἶναι; [Τὰνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ 
“4 κ᾿ Εὐθύδημος. Τί οὖν; ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐάν τις στρατη- 

Ν ΄ ΄-“ .} ΄ Ν , “2 , ΄ γὸς ὁρῶν ἀθύμως ἔχον τὸ στράτευμα ψευσάμενος φήσῃ 
,  Ἂ τὰ ᾿- 

συμμάχους προσιέναι, καὶ τῷ ψεύδει τούτῳ παύσῃ τῆς 

ἀθυμίας τοὺς στρατιώτας, ποτέρωθι τὴν ἀπάτην ταύτην 
[4 ΄ 

θήσομεν; Δοκεῖ μοι, ἔφη, πρὸς τὴν δικαιοσύνην. ᾿Ἐὰν 
Ι “ Ἀ 

δέ τις υἱὸν ἑαυτοῦ δεόμενον φαρμακείας καὶ μὴ προσιέ- 
Ὡ ῳ “ 

μενον φάρμακον ἐξαπατήσας ὡς σιτίον τὸ φάρμακον δῷ, 
᾿ “ ΄ , “ ε “ 7, ᾿ 

και τῷ ψεύδει χρησάμενος οὕτως ὑγιᾶ ποιήσῃ, ταύτην 
μι Ν κι. , »" ’ - Υ̓ " ΄, 

αὖ τὴν ἀπάτην ποῖ θετέον; Δοκεῖ μοι, ἔφη, καὶ ταύτην 
3 ’ , ΚΙ 

εἰς τὸ αὐτό. Τί δ᾽; ἐάν τις, ἐν ἀθυμίᾳ ὄντος φίλου, 
᾿ 

δείσας μὴ διαχρήσηται ἑαυτόν, κλέψῃ ἢ ἁρπάσῃ ἢ ξίφος 
με ν -“ “ μ ’ ’ “ν»"» 

ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον, τοῦτο αὖ ποτέρωσε θετέον; Καὶ 
“-“ 2 Ν, 

τοῦτο νὴ Δί᾽, ἔφη, πρὸς τὴν δικαιοσύνην. Λέγεις, ἔφη, 

σὺ οὐδὲ πρὸς τοὺς φίλους ἅπαντα δεῖν ἁπλοίζεσθαι; Μὰ 
» ΄“΄ 

Δί᾽ οὐ δῆτα, ἔφη" ἀλλὰ μετατίθεμαι τὰ εἰρημένα, εἴπερ 

ἔξεστι. Δεῖ γέ τοι, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐξεῖναι πολὺ 
΄΄ 4 -“ -“-“ ᾿ ΄ 

μᾶλλον ἢ μὴ ὀρθῶς τιθέναι. τῶν δὲ δὴ τοὺς φίλους 
Ἁ Ν “- ΄ 

ἐξαπατώντων ἐπὶ βλάβῃ, ἵνα μηδὲ τοῦτο παραλίπωμεν 
3 Ν. μὴ 

ἄσκεπτον, πότερος ἀδικώτερός ἐστιν, ὁ ἑκὼν ἢ ὁ ἄκων; 
3. ὦ ’ κ ΄ 

᾿Αλλ᾽, ὦ Σώκρατες, οὐκέτι μὲν ἔγωγε πιστεύω οἷς ἀπο- 
’, ν Ν Ν ’ ω -“ Ν " 

κρίνομαι: καὶ γὰρ τὰ πρόσθεν πάντα νῦν ἄλλως ἔχειν 
ὴ “ Δ ε Ἄν ἐς, , ν  «( δὲ “ΤῈ. θ 
οκεῖ μοι ἢ ὡς ἐγὼ τότε ᾧμην᾽ ὅμως δὲ εἰρήσθω μοι 

εἰ ’ “. Ν ἰδ Ψ , “ΙΝ 
ἀδικώτερον εἶναι τὸν ἑκόντα ψευδόμενον τοῦ ἄκοντος. 

ΙοΟ 
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716 αγαίοσν οΥ λε αγίδ, {γηι τυλίολ ἐλ «ο]ζζγιο ὄγεαζεγ ο7 
γιείες 25 δεοίζεγ ζλαγι ἐλ τεγιτυζ ἐζ),, σεγσες δε} Μεγέλε7 20 

εογιγοτεγεῖ ἐτεΐλγαϊεη1ες. 

“- [2 , Χ "} 7 “ ’ὔ ων 

Δοκεῖ δέ σοι μάθησις καὶ ἐπιστήμη τοῦ δικαίου εἶναι 
“ “ ν ’ Ν 
ὥσπερ τῶν γραμμάτων; ᾿Ἐμοιγε. ἸΤ]ότερον δὲ γραμ- 

, , ἃ ΔΗ ΩΝ Ἂς: 5 -ἿΝ ἢ ᾿ ματικώτερον κρίνεις, ὃς ἂν ἑκὼν μὴ ὀρθῶς γράφῃ καὶ 

ἀναγιγνώσκῃ ἢ ὃς ἂν ἄκων; Ὃς ἂν ἑκών, ἔγωγε" δύναιτο ἀναγιγνώσκῃ ἢ ὃς ἂν ἄκων; “Ος ἂν ἑκών, ἔγωγ 
Ἂς Ν « , ’ὔ ἊΣ Ὁ “ Ε Ν -" ᾽ “ 

γὰρ ἂν, ὁπότε βούλοιτο, καὶ ὀρθῶς αὐτὰ ποιεῖν. Οὐκοῦν 

ὁ μὲν ἑκὼν μὴ ὀῤθῶς γράφων γραμματικὸς ἂν εἴη, ὁ δὲ. 
Ν -ν Ι, “- Ν Μ ὙΝ ,ὔ Ἂς ’ 

ἄκων ἀγράμματος; Πῶς γὰρ οὔ; Τὰ δίκαια δὲ πότερον 
Ὁ Ν “ “ μ “ 

ὁ ἑκὼν ψευδόμενος καὶ ἐξαπατῶν οἷδεν ἢ ὃ ἄκων; Δῆλον 
“ “- , 

ὅτι ὁ ἑκών. Οὐκοῦν γραμματικώτερον μὲν τὸν ἐπιστά- 
, “Ὁ Ν 5 , Ν μων 

μενον γράμματα τοῦ μὴ ἐπισταμένου φὴς εἶναι; Ναί. 
ο Ν Δικαιότερον δὲ τὸν ἐπιστάμενον τὰ δίκαια τοῦ μὴ ἐπι- 

, 7ὔ - “ , Ν “ } ΦῪ 

σταμένου; Φαίνομαι᾽ δοκῶ δέ μοι καὶ ταῦτα οὐκ οἷδ 
“ , δ Ἃ - “ , 
ὅπως λέγειν. Τί δὲ δή, ὃς ἂν βουλόμενος τἀληθῆ λέγειν 

“ “- ᾿ , 
μηδέποτε ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν λέγῃ, ἀλλ᾽ ὁδόν τε φρά- 

Ν ιν Ὁ πὰ Ν Ν Ν [ Ν Ν Ν - , ων τὴν αἰτὴν τοτὲ μὲν πρὸς ἕω, τοτὲ δὲ πρὸς ἑσπέραν 
, Ν ιν " ᾿ς Ν “, Ν ΟΥ̓ Ν 

φράζῃ, καὶ λογισμὸν ἀποφαινόμενος τὸν αὐτὸν τοτὲ μὲν 
,ὔ ον δον ἔ μ , ,7ὔ ὅρῳ. “6 

πλείω, τοτὲ δ᾽ ἐλάττω ἀποφαίνηται, τί σοι δοκεῖ ὁ τοι- 
“-“ ΄“- Ν ᾿' 

οὗτος; Δῆλος νὴ Δί εἶναι ὅτι ἃ ᾧετο εἰδέναι οὐκ οἶδεν. 

Οἶσθα δέ τινας ἀνδραποδώδεις καλουμένους; ἔγωγε. 
Ἃ “- 

Πότερον διὰ σοφίαν ἢ δι’ ἀμαθίαν; Δῆλον ὅτι δι᾿ ἀμα- 
᾽ κν “ “-“ 

θίαν. ἾΑρ᾽ οὖν διὰ τὴν τοῦ χαλκεύειν ἀμαθίαν τοῦ ὀνό- 
, “- 

ματος τούτου τυγχάνουσιν; Οὐ δῆτα. ᾿Αλλ᾽ ἄρα διὰ 

τὴν τοῦ τεκταίνεσθαι; Οὐδὲ διὰ ταύτην. ᾿Αλλὰ διὰ τὴν 
- Ψ 3. ὦ ν τοῦ σκυτεύειν; Οὐδὲ δι᾽ ἕν τούτων, ἔφη, ἀλλὰ καὶ τοὐ- 

,ὔ “ “ “-“ 

5 ναντίον᾽ οἱ γὰρ πλεῖστοι τῶν γε τὰ τοιαῦτα ἐπισταμένων 
5 ἘΠ τ “- ἀνδραποδώδεις εἰσίν. ἾΑρ᾽’ οὖν τῶν τὰ καλὰ καὶ ἀγαθὰ 

Ν ,ὔ “- ὡ καὶ δίκαια μὴ εἰδότων τὸ ὄνομα τοῦτ᾽ ἐστίν; ἴἙμοιγε 
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238 δοκεῖ, ἔφη. Οὐκοῦν δεῖ παντὶ τρόπῳ διατειναμένους 

φεύγειν ὅπως μὴ ἀνδράποδα ὦμεν. ᾿Αλλὰ νὴ τοὺς θεούς, 

ἔφη, ὦ Σώκρατες, πάνυ ᾧμην φιλοσοφεῖν φιλοσοφίαν δι᾽ 

ἧς ἂν μάλιστα ἐνόμιζον παιδευθῆναι τὰ προσήκοντα ἀνδρὶ 

καλοκἀγαθίας ὀρεγομένῳ' νῦν δὲ πῶς οἴει με ἀθύμως 

ἔχειν, ὁρῶντα ἐμαυτὸν διὰ μὲν τὰ προπεπονημένα οὐδὲ 

τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρίνεσθαι δυνάμενον ὑπὲρ ὧν μάλιστα 

χρὴ εἰδέναι, ἄλλην δὲ ὁδὸν οὐδεμίαν ἔχοντα ἣν ἂν πο- 

ρευόμενος βελτίων γενοίμην ; 

71 1ὲς λμελιζἼαζΖογι ἦς ἐς ζαπεσλέ ἐλε 7λεῤλῆς γιοίζο, 

“Αἴποτ ἐλγϑοῖχ᾽ 

954 Καὶ ὁ Σωκράτης, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, εἰς Δελ- 
Ν ΝΜ φοὺς δὲ ἤδη πώποτε ἀφίκου ; Καὶ δίς γε νὴ Δί, ἔφη. 

Ἔ “ “ ᾿ “- Κατέμαθες οὖν πρὸς τῷ ναῷ που γεγραμμένον τὸ Γνῶθι 
’, ν ’, μ ᾽ , “-“ 

σαυτὸν ; ᾿ἔγωγε. ἸΠότερον οὖν οὐδέν σοι τοῦ γραμ- 
’ὔ, δ 

ματος ἐμέλησεν, ἢ προσέσχες τε καὶ ἐπεχείρησας σαυτὸν 
“» “-“ “ Μμ Ν » » “ Μ Ἁ Ν 

ἐπισκοπεῖν ὅστις εἴης; Μὰ Δί οὐ δῆτα, ἔφη. καὶ γὰρ 
" Ἷ “ τὰ .Υ “-“ 

δὴ πάνυ τοῦτό γε ᾧμην εἰδέναι: σχολῇ γὰρ ἂν ἄλλο τι 
Μ 

25 ἤδη, εἴ γε μηδ᾽ ἐμαυτὸν ἐγίγνωσκον. ἹΠΠύτερα δέ σοι 

δοκεῖ γιγνώσκειν ἑαυτὸν ὅστις τοὔνομα τὸ ἑαυτοῦ μόνον 
“ Ἅν “ ε Ν “ 5 ,ὔ » ’; 

οἶδεν, ἢ ὅστις, ὥσπερ οἱ τοὺς ἵππους ὠνούμενοι οὐ πρό- 
ἃ “ τερον οἴονται γιγνώσκειν ὃν ἂν βούλωνται γνῶναι, πρὶν 

ἃ 5 , ’ Ε] τ Ὁ Ν 
ν ἐπισκέψωνται πότερον εὐπειθής ἐστιν ἢ δυσπειθὴς 

μιν ᾽, ν Δ 

καὶ πότερον ἰσχυρὸς ἢ ἀσθενὴς καὶ πότερον ταχὺς ἢ 
’ Ν᾿ “Ὁ Ν Ν. Ν “-“ “ ’ὔ 

βραδύς, καὶ τἄλλα τὰ πρὸς τὴν τοῦ ἵππου χρείαν 
5 3 ’ Ἂς... 5 ΄ “ ν “ τ Χ ἐπιτήδειά τε καὶ ἀνεπιτήδεια ὅπως ἔχει, οὕτως ἑαυτὸν 
." , τι ΠΩΣ ἡ 5 Ν Ν 5 ΄, , ἐπισκεψάμενος ὁποῖός ἐστι πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην χρείαν 
τ εν ς “-“ Ψ “ ν ΣΝ ε 
ἔγνωκε τὴν αὑτοῦ δύναμιν ; Οὕτως ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὃ 

(ς “ “-“ ΄- 28 μὴ εἰδὼς τὴν αὑτοῦ δύναμιν ἀγνοεῖν ἑαυτόν. ᾿Εκεῖνο δὲ 
“ - οὐ φανερόν, ἔφη, ὅτι διὰ μὲν τὸ εἰδέναι ἑαυτοὺς πλεῖστα 
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“ " “- ᾿ ““ 

ἀγαθὰ πάσχουσιν ἅνθρωποι, διὰ δὲ τὸ ἐψεῦσθαι ἑαυτῶν 
“ ’ « Ν Ν δα. 7 ε Ν , 5 ΄ πλεῖστα κακά; οἱ μὲν γὰρ εἰδότες ἑαυτοὺς τά τε ἐπιτή- 

δεια ἑαυτοῖς ἴσασι καὶ διαγιγνώσκουσιν ἅ τε δύνανται 
,ὔ ὲ 

καὶ ἃ μή καὶ ἃ μὲν ἐπίστανται πράττοντες πορίζονταί τε 
Ὁ τ ’ Ὁ ὧν δέονται καὶ εὖ πράττουσιν, ὧν δὲ μὴ ἐπίστανται ἀπε- 

Ἷ Ν “ 

χόμενοι ἀναμάρτητοι γίγνονται καὶ διαφεύγουσι τὸ κακῶς 
Ι “- ν» , 

πράττειν διὰ τοῦτο δὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους δυνά- 
ἥ Ἂ Ἂ “ [ο » , , 

μενοι δοκιμάζειν καὶ διὰ τῆς τῶν ἄλλων χρείας τά τε 
ἘΣ Ν ,"" Ν Ν ὡς , « Ν ᾿- 
ἀγαθὰ πορίζονται καὶ τὰ κακὰ φυλάττονται. οἱ δὲ μὴ 

59. » τι Ν ’ “Ὁ ε “ ! ’ 

εἰδότες, ἀλλὰ διεψευσμένοι τῆς ἑαυτῶν δυνάμεως, πρός τε 
3 , 

τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους καὶ τἄλλα ἀνθρώπινα πράγματα 
ἐν Ὁ , ὁμοίως διάκεινται, καὶ οὔτε ὧν δέονται ἴσασιν οὔτε ὅ τι 

, » Φ “ “ Ν “2 , πράττουσιν οὔτε οἷς χρῶνται, ἀλλὰ πάντων τούτων δια- 
“ “" , -" 

μαρτάνοντες τῶν τε ἀγαθῶν ἀποτυγχάνουσι καὶ τοῖς 

κακοῖς περιπίπτουσι. καὶ οἱ μὲν εἰδότες ὅ τι ποιοῦσιν, 
2 “ πο ’ » 7 λ Ψ ἐπιτυγχάνοντες ὧν πράττουσιν, εὔδοξοί τε καὶ τίμιοι 

ἣ δ, “ “ 
γίγνονται: καὶ οἵ τε ὅμοιοι τούτοις ἡδέως χρῶνται, οἵ 

“- “ “ 

τε ἀποτυγχάνοντες τῶν πραγμάτων ἐπιθυμοῦσι τούτους 
« Ν ς “- ᾿Ὰ Ἀ δ} ’ « “- 

ὑπὲρ αὑτῶν βουλεύεσθαι καὶ προϊστασθαί γε αὑτῶν 
’, Ν Ν 5 , - 5 “ 5 ΄ Υ τούτους, καὶ τὰς ἐλπίδας τῶν ἀγαθῶν ἐν τούτοις ἔχουσι, 

. “ , , “ 

καὶ διὰ πάντα ταῦτα πάντων μάλιστα τούτους ἀγαπῶσιν. 
Ν Ἂς ὌΣ “ “ “ «ε ᾽ὔ Ν 

οἵ δὲ μὴ εἰδότες ὅ τι ποιοῦσι, κακῶς τε αἱρούμενοι καὶ 
« ἱ 
Φ Ὁ 3 Υ, 2 , ᾿) ’ Ψ 3 οἷς ἂν ἐπιχειρήσωσιν ἀποτυγχάνοντες, οὐ μόνον ἐν αὖ- 
-“ “ ᾿ , Ἂς 

τοῖς τούτοις ζημιοῦνταί τε καὶ κολάζονται, ἀλλὰ καὶ 
ον “- τ “ ,ὔ 

ἀδοξοῦσι διὰ ταῦτα καὶ καταγέλαστοι γίγνονται, καὶ κα- 

ταφρονούμενοι καὶ ἀτιμαζόμενοι ζῶσιν. ὁρᾷς δὲ καὶ 
“ ᾿ ο “ἐ “ 

τῶν πόλεων ὅτι ὅσαι ἂν ἀγνοήσασαι τὴν ἑαυτῶν δύνα- 
, , 

μιν κρείττοσι πολεμήσωσιν, αἷ μὲν ἀνάστατοι γίγνονται, 
5 ΄ “ Ν Ι αἱ δ᾽ ἐξ ἐλευθέρων δοῦλαι. καὶ ὁ Ἐὐθύδημος, Ως πάνυ 

μοι δοκοῦν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, περὶ πολλοῦ ποιητέον εἷ- 
[. ᾿ 2 “ » ὃ ξ ΄ ἃς Ν 

ναι τὸ ἑαυτὸν γιγνώσκειν, οὕτως ἴσθι' ὅπόθεν δὲ χρὴ 
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ΝΜ ἡ » -" ε ’ “ Ν Ν »} Γ 

ἄρξασθαι ἐπισκοπεῖν ἑαυτόν, τοῦτο πρὸς σὲ ἀποβλέπω 

εἴ μοι ἐθελήσαις ἂν ἐξηγήσασθαι. 

“πώ 2ο φο»γγηγε Ζ1772 2721 Ζ.ε ζγοτυζεασε 97), 1ϊξ στῦγε Ζρ7ιογα7ε6, 
͵ϑοεζαίες γονάς ἐλαΐ ἡ αἰεγίρἼίζογις 97, οἵδε »ηιαζίε7-, 

«ὐλείλογ ογ΄ ἐλε σοοαῖ, 97 ἐυόηι 97 “γἱεῖ ἀγα 2οογ,᾽ ξαγιγιοΐ 
σέαιαἶ 61 α2’»171α 2071. 

“ , Ν Ν Ν 

Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, τὰ μὲν ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ 
ς »" 5 , ἿΝ τᾺ " Μ ᾿Ξ .] ὁποῖά ἐστι πάντως που γιγνώσκεις. Νὴ Δί, ἔφη" εἰ 
«ς Ν “ “" Ν “ “5 ' Ξ , “Ὁ 

γὰρ μηδὲ ταῦτα οἶδα καὶ τῶν ἀνδραπόδων φαυλότερος ἂν 
΄ ᾿ 2 

εἴην. Ὄϊθι δή, ἔφη, καὶ ἐμοὶ ἐξήγησαι αὐτά. ᾿Αλλ᾽ οὐ 
Δ Ν - -“ ας Ν 5 κ Ν «ς Ψ “» Ν 

χαλεπόν, ἔφη πρῶτον μὲν γὰρ αὐτὸ τὸ ὑγιαίνειν ἀγαθὸν 
ι. 4 ,ὔ Ν Ν » ; ΡΞ Ν Ἀ Ν » 

εἶναι νομίζω, τὸ δὲ νοσεῖν κακόν ἔπειτα καὶ τὰ αἴτια 
“ “ ᾿ Ὁ ἑκατέρου αὐτῶν καὶ ποτὰ καὶ βρωτὰ καὶ ἐπιτηδεύματα 

(ς, Ν Ν τ 3 ͵ Ν 5 “ δἰ το Ν κ Ν 

τὰ μὲν πρὸς τὸ ὑγιαίνειν φέροντα ἀγαθά, τὰ δὲ πρὸς τὸ 
“ “ Ἁ Ν ᾿ -" 

νοσεῖν κακά. Οὐκοῦν, ἔφη, καὶ τὸ ὑγιαίνειν καὶ τὸ νοσεῖν, 

ὅταν μὲν ἀγαθοῦ τινος αἴτια γίγνηται, ἀγαθὰ ἂν εἴη, ὅταν 
Ν “-“ ’ ’ 4 Υ̓ ΝΥ Ν Ν έ ᾽ὔ δὲ κακοῦ, κακά. Πότε δ᾽ ἄν, ἔφη. τὸ μὲν ὑγιαίνειν 

“ Μ [ Ν Ν »-" 5 “ σ Ν 

κακοῦ αἴτιον γένοιτο, τὸ δὲ νοσεῖν ἀγαθοῦ ; Ὅταν νὴ 
᾽ ΄-΄ ᾿ ΄- 

Δί, ἔφη, στρατείας τε αἰσχρᾶς καὶ ναυτιλίας βλαβερᾶς 
ἮΣ.: “ ’ «ε Ν Ν ς» 

καὶ ἄλλων πολλῶν τοιούτων οἱ μὲν διὰ ῥώμην μετα- 
2 ὔ 

σχόντες ἀπόλωνται, οἱ δὲ δι’ ἀσθένειαν ἀπολειφθέντες 
“ Ε] “- , “ ΄-“ 

σωθῶσιν. ᾿Αληθῆ λέγεις" ἀλλ᾽ ὁρᾷς, ἔφη, ὅτι καὶ τῶν 
3 Ν 

ὠφελίμων οἱ μὲν διὰ ῥώμην μετέχουσιν, οἱ δὲ δι᾿ ἀσθέ- 
ΓΙ ’, ΄-“- “᾿ Ν Ν Ν Ρ] 

νειαν ἀπολείπονται. Ταῦτα οὖν, ἔφη, ποτὲ μὲν ὠφε- 

λοῦντα, ποτὲ δὲ βλάπτοντα, μᾶλλον ἀγαθὰ ἢ κακά 

ἐστιν ; Οὐδὲν μὰ Δία φαίνεται κατά γε τοῦτον τὸν λόγον. 
5 τ; ’ -» “" 

Αλλ᾽ ἢ γέ τοι σοφία, ὦ Σώκρατες, ἀναμφισβητήτως 

ἀγαθόν ἐστιν. ποῖον γὰρ ἄν τις πρᾶγμα οὐ βέλτιον 
4 Ν Ἁ μ , , 

πράττοι σοφὸς ὧν ἢ ἀμαθής ; Τί δέ; τὸν Δαίδαλον, 
« 

ἔφη, οὐκ ἀκήκοας ὅτι ληφθεὶς ὑπὸ Μίνω διὰ τὴν σοφίαν 

το 

μι οι 
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Ἂ [ 5 Ψ" ,ὔ Ν “ ,ὔ ε ἣς 

ἠναγκάζετο ἐκείνῳ δουλεύειν, καὶ τῆς τε πατρίδος ἅμα καὶ 
“Ἁ 5 Δ) » “ Ἂν, 3 ΄σ Ὕ ἥ 

τῆς ἐλευθερίας ἐστερήθη. καὶ ἐπιχειρῶν ἀποδιδράσκειν 

μετὰ τοῦ υἱοῦ τόν τε παῖδα ἀπώλεσε καὶ αὐτὸς οὐκ ἐδυ- 
“ Ν 

γνήθη σωθῆναι, ἀλλ᾽ ἀπενεχθεὶς εἰς τοὺς βαρβάρους πάλιν 

ἐκεῖ ἐδούλευε; Λέγεται νὴ Δί᾽,. ἔφη, ταῦτα. Τὰ δὲ 
, ᾽ 5» 4 “ ἊΣ Ἀν , 

Παλαμήδους οὐκ ἀκήκοας πάθη ; τοῦτον γὰρ δὴ πάντες 

ὑμνοῦσιν ὡς διὰ σοφίαν φθονηθεὶς ὑπὸ τοῦ ᾽Οδυσσέως 

ἀπόλλυται. Λέγεται καὶ ταῦτα, ἔφη. Αλλους δὲ πόσους 
Υ Ν ΄ὔ Ἂἶ ἥ Ν ἣ ᾿ 

οἴει διὰ σοφίαν ἀνασπάστους πρὸς βασιλέα γενονέναι 

καὶ ἐκεῖ δουλεύειν ; Κινδυνεύει, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀναμ- 
5 εν 3 Ν » - Υγ [2 

φιλογώτατον ἀγαθὸν εἶναι τὸ εὐδαιμονεῖν. Εἴ γε μὴ τις 

αὐτό, ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, ἐξ ἀμφιλόγων ἀγαθῶν συντιθείη. 
“- “- Ἢ 

Τί δ᾽ ἄν, ἔφη, τῶν εὐδαιμονικῶν ἀμφίλογον εἴη ; Οὐδέν, 
Μ Μ Ν 7 ἂν “-“ ! ἀδῳ ς ὁ Ν “Ὁ “ 

ἔφη, εἴ γε μὴ προσθήσομεν αὐτῷ κάλλος ἢ ἰσχὺν ἢ πλοῦ- 
. “ἡ “ ν 

τον ἢ δόξαν ἢ καί τι ἄλλο τῶν τοιούτων. ᾿Αλλὰ νὴ Δία 
’ " ὼ -“ Ἂς " " ΄ 2 

προσθήσομεν, ἔφη" πῶς γὰρ ἄν τις ἄνευ τούτων εὐδαι- 

μονοίη ; Νὴ Δί᾽, ἔφη, προσθήσομεν ἄρα, ἐξ ὧν πολλὰ καὶ 
Ν ΄ ὌΣ Ὁ , Η τ Ν Αὐν ξεῖν 

χαλεπὰ συμβαίνει τοῖς ἀνθρώποις" πολλοὶ μὲν γὰρ διὰ τὸ 

κάλλος διαφθείρονται, πολλοὶ δὲ διὰ τὴν ἰσχὺν μείζοσιν ἔρ- 

γοις ἐπιχειροῦντες οὐ μικροῖς κακοῖς περιπίπτουσι, πολλοὶ 

δὲ διὰ τὸν πλοῦτον διαθρυπτόμενοί τε καὶ ἐπιβουλευόμενοι 
, Ν Ν 

ἀπόλλυνται, πολλοὶ δὲ διὰ δόξαν καὶ πολιτικὴν δύναμιν 

μεγάλα κακὰ πεπόνθασιν. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη, εἴ γε μηδὲ 
ἊΝ 5. ΄σ “» “- 5 “ , ς “ δ Ἂν 

τὸ εὐδαιμονεῖν ἐπαινῶν ὀρθῶς λέγω, ὁμολογῶ μηδ ὅ τι 
Ν Ν Ν ΜΝ Ν δ. 7 3 Ν “ , 

πρὸς τοὺς θεοὺς εὔχεσθαι χρὴ εἰδέναι. ᾿Αλλὰ ταῦτα μεέν, 

ἔφη ὁ Σωκράτης, ἴσως διὰ τὸ σφόδρα πιστεύειν εἰδέναι 

οὐδ᾽ ἔσκεψαι ἐπεὶ δὲ πόλεως δημοκρατουμένης παρα- 
“2 “ [ ,ὔ “Ὁ 7 

σκευάζει προεστάναι, δῆλον ὅτι δημοκρατίαν γε οἶσθα τί 
χω 9 ἐστι. Πάντως δήπου, ἔφη. Δοκεῖ οὖν σοι δυνατὸν εἶναι 

δημοκρατίαν εἰδέναι μὴ εἰδότα δῆμον; Μὰ Δί᾽ οὐκ 

ἔμοιγε. Καὶ δῆμον ἄρ᾽ οἶσθα τί ἐστιν ; Οἶμαι ἔγωγε. 
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ἢ “-“ . » ΄-“ “ 

Καὶ τί νομίζεις δῆμον εἷναι ; Τοὺς πένητας τῶν πολιτῶν 
Υ̓ " Ν “ Υ ων “ Ν Μ 

ἔγωγε. Καὶ τοὺς πένητας ἄρα οἶσθα ; ΙΤὡς γὰρ οὔ ; 
πὰ 2 ἥ᾿ Ν Ν. » ᾿ “ας φ 

Αρ᾽ οὖν καὶ τοὺς πλουσίους οἶσθα; Οὐδέν γε ἧττον 
μ ν- Ν , ,ὕ Ν , ἐλ ΄ 
ἢ καὶ τοὺς πένητας. ἸΙοίους δὲ πένητας καὶ ποίους 

΄7ὔ »“ Ἂν “ Ὁ ει δον ΑΥ τι 

πλουσίους καλεῖς ; Τοὺς μέν, οἶμαι, μὴ ἵκανα ἔχοντας εἰς 
ἃ -“ -“ ὔ “- “ 

ἃ δεῖ τελεῖν πένητας, τοὺς δὲ πλείω τῶν ἱκανῶν πλου- 
Ψ 2 “ νος Ν , ον «4 

σίους. Καταμεμάθηκας οὖν ὅτι ἐνίοις μὲν πάνυ ὀλίγα 
΄ ΄“ Ν Ἁ “᾿ ἔχουσιν οὐ μόνον ἀρκεῖ ταῦτα, ἀλλὰ καὶ περιποιοῦνται 

Ὅν Ψ εν δι ; ΥΝ Ὁ ἃ Ν “ Ν 3 ε διε. φι Ν᾿ 

ἀπ αὐτῶν, ἐνίοις δὲ πάνυ πολλα οὐχ ἱκανὰ ἐστι; Καὶ 
᾿ “- , ’ὔ 

νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Εὐθύδημος, ὀρθῶς γάρ με ἀναμιμνήσκεις, 
“Φ Ν ’ ; ἃ ,. κ« »“ ΄ς- ς3 ; 

οἶδα καὶ τυράννους τινάς, οἱ δι ἔνδειαν ὥσπερ οἱ ἀπορώ- 
, “ ΄-“ 

τατοι ἀναγκάζονται ἀδικεῖν. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, 
“ , ς“ 

εἴ γε ταῦτα οὕτως ἔχει, τοὺς μὲν τυράννους εἰς τὸν δῆμον 
,» , 

θήσομεν, τοὺς δὲ ὀλίγα κεκτημένους, ἐὰν οἰκονομικοὶ 
“ Ἢ ᾿ : ζν Ν ᾿] 

ὦσιν, εἰς τοὺς πλουσίους. καὶ ὁ Εὐθύδημος ἔφη, ᾿Αναγ- 
“ »" “ οι ε ᾿ ’ Ξ 

κάζει με καὶ ταῦτα ὁμολογεῖν δῆλον ὅτι ἣ ἐμὴ φαυλότης 

καὶ φροντίζω μὴ κράτιστον ἢ μοι σιγᾶν" κινδυνεύω γὰ ρ μὴ κρ ἢ μοι σιγ γὰρ 
-“ ϑφῳν ΓΝ 

ἁπλῶς οὐδὲν εἰδέναι. 

714 λαξῥν γεσίές το Επλγαφηετς οὐ ἐλὲς 5 5οι. 

- ᾿ “ ’ 

Καὶ πάνυ ἀθύμως ἔχων ἀπῆλθε καὶ καταφρονήσας 
ες σι Ν , Ψ») ᾿ΑἋΡ “αἰ Ἷ “ . ἑαυτοῦ καὶ νομίσας τῷ ὄντι ἀνδράποδον εἶναι. πολλοὶ 

Ν μὰ “ .᾿ “4 «ον Ὁ , Ε] , 
μὲν οὖν τῶν οὕτω διατεθέντων ὑπὸ Σωκράτους οὐκέτι 

» -“ “ δ αἱ βλα τέ 5 5 Ἂ ζ ," ε δὲ 

αυτῳ προσῇσαν, ους και κοτέεροὺῦς ΕΨΟμιίεν ο 

- Εὐθύδημος ὑπέλαβεν οὐκ ἂν ἄλλως ἀνὴρ ἀξιόλογος γενέ- 
» πρ  τς ἐν δυ , 5.5 Κ ΚΆ σθαι, εἰ μὴ ὅτι μάλιστα Σωκράτει συνείη: καὶ οὐκ ἀπε- 

7 Ν »Ὦ» “ ᾽ Ἕ. 5 -» »  Α Ν Ν λείπετο ἔτι αὐτοῦ, εἰ μή τι ἀναγκαῖον εἴη" ἔνια δὲ καὶ 
᾿Σ “ φ μὰ -“ 5 7 ΄ ᾽ ε Ν ϑιε. ἃ, ἐμιμεῖτο ὧν ἐκεῖνος ἐπετήδευεν. ὃ δ᾽ ὡς ἔγνω αὐτὸν 

οὕτως ἔχοντα, ἥκιστα μὲν διετάραττεν, ἁπλούστατα δὲ καὶ 
’ “ -. 7 “ ᾿ 

σαφέστατα ἐξηγεῖτο ἅ τε ἐνόμιζεν εἰδέναι δεῖν καὶ ἐπιτη- 
, , 

δεύειν κράτιστα εἶναι. 
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ΟΠΑΡΨΈΕ ἘΠΕ 

“«“»ιοΐλεγ, εογι εγδαΐζογι «οἱ Επέλγακφηεες Ζ5 γεεογαϊφαῖι, 272 
τυλέεῖ δοςγαίες σἤοτυς ἕλε ὠζωυζηιο σοοαΐιοσς 1721 {146 ΨαγΖοτέδ 
“τῆς 1λε σοάς λαύο ὀεσέοτυξαῖϊ οὁ71 γ1α71. 

Τὸ μὲν οὖν λεκτικοὺς καὶ πρακτικοὺς καὶ μηχανικοὺς 1 
,ὔ Ἂς ’ 3 Ν 5 Ν Ἷ 

γίγνεσθαι τοὺς συνόντας οὐκ ἔσπευδεν, ἀλλὰ πρότερον 
, νΝ “ Ψ᾽; 2 -“ .. , 

τούτων ᾧετο χρῆναι σωφροσύνην αὐτοῖς ἐγγενέσθαι. 

τοὺς γὰρ ἄνευ τοῦ σωφρονεῖν ταῦτα δυναμένους ἀδικω- 
᾿  ““ 

τέρους τε καὶ δυνατωτέρους κακουργεῖν ἐνόμιζεν εἷναι. 

πρῶτον μὲν δὴ περὶ θεοὺς ἐπειρᾶτο σώφρονας ποιεῖν 2 
Ν ’ Ν ἊΣ μκ 2 “ Ν " Ο᾿ 

τοὺς συνόντας. ἄλλοι μὲν οὖν αὑτῷ πρὸς ἄλλους οὕτως 

ὁμιλοῦντι παραγενόμενοι διηγοῦντο᾽ ἐγὼ δέ, ὅτε πρὸς 

Εὐθύδημον τοιάδε διελέγετο, παρεγενόμην. ἙΕΠπέ μοι, 

ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, ἤδη ποτέ σοι ἐπῆλθεν ἐνθυμηθῆναι 
“ Α “ ὡς ἐπιμελῶς οἱ θεοὶ ὧν οἱ ἄνθρωποι δέονται κατεσκευά- 

κασι; καὶ ὅς, Μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη, οὐκ ἔμοιγε. ᾿Αλλ᾽ οἶσθά 
-᾿ -“ “-“ 

γ᾽, ἔφη, ὅτι πρῶτον μὲν φωτὸς δεόμεθα, ὃ ἡμῖν οἱ θεοὶ 
, ας ᾽» Ν᾽ “ 3 » Ἂς » “ “ 

παρέχουσι; Νὴ Δί, ἔφη, ὃ γ᾽ εἰ μὴ εἴχομεν, ὅμοιοι τοῖς 
“-“ ᾿ “ ’ “ 

τυφλοῖς ἂν ἦμεν ἕνεκά γε τῶν ἡμετέρων ὀφθαλμῶν. ᾿Αλλὰ 
᾿ »“» 

μὴν καὶ ἀναπαύσεώς γε δεομένοις ἡμῖν νύκτα παρέχουσι 
Ἷ 5 ΄ 4 αι φι, ταν - “ “ 

κάλλιστον ἀναπαυτήριον. ἸΙάνυ γ᾽, ἔφη, καὶ τοῦτο χάριτος 

ἄξιον. Οὐκοῦν καὶ ἐπειδὴ ὁ μὲν ἥλιος φωτεινὸς ὧν τάς 4 
" κε ἘΠῊΝ ἀρ ων ᾿ δ᾿ , ΄ 

τε ὥρας τῆς ἡμέρας ἡμῖν καὶ τἄλλα πάντα σαφηνίζει, 
ς Ν Ἂς Ν Ν Ν “ 5 ’ 5 ’, Ν 

ἡ δὲ νὺξ διὰ τὸ σκοτεινὴ εἶναι ἀσαφεστέρα ἐστίν, ἄστρα 
“ “ ἑν “ ὰ ες “ “ ἂν Ν “ 5» ἐν τῇ νυκτὶ ἀνέφηναν, ἃ ἡμῖν τῆς νυκτὸς τὰς ὥρας ἐμφα- 

Ἀ “ 

νίζει, καὶ διὰ τοῦτο πολλὰ ὧν δεόμεθα πράττομεν ; Ἔστι 
“ ΟΝ “ 

ταῦτα, ἔφη. ᾿Αλλὰ μὴν ἢ γε σελήνη οὐ μόνον τῆς νυκτός, 
5 Ν Ν “ Ν ΑΥ , Ἂς τες χὰ “ , 
ἀλλὰ καὶ τοῦ μηνὸς τὰ μέρη φανερὰ ἡμῖν ποιεῖ. ΠΙᾺ νυ 
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π “ “ 

5 μὲν οὖν, ἔφη. Τὸ δ᾽, ἐπεὶ τροφῆς δεόμεθα, ταύτην ἡμῖν 

ἐκ τῆς γῆς ἀναδιδόναι, καὶ ὥρας ἁρμοττούσας πρὸς τοῦτο 
, Ἐν. δὲ 5» ’ : ’, Ν ἣ᾿ “ 

παρέχειν, αἱ ἡμῖν οὐ μόνον ὧν δεόμεθα πολλὰ καὶ παντοῖα 

παρασκευάζουσιν, ἀλλὰ καὶ οἷς εὐφραινόμεθα; Πάνυ, ἔφη, 

8 καὶ ταῦτα φιλάνθρωπα. Τὸ δὲ καὶ ὕδωρ ἡμῖν παρέχειν, 5 

οὕτω πολλοῦ ἄξιον ὥστε συμφύειν τε καὶ συναύξειν τῆ 
ε 

“ “ ἃς ’ πον τον ΄ 

γῇ καὶ ταῖς ὥραις πάντα τὰ χρήσιμα ἡμῖν, συντρέφειν δὲ 

καὶ αὐτοὺς ἡμᾶς, καὶ μιγνύμενον πᾶσι τοῖς τρέφουσιν 
πριν οδὺ Ρ] ;ὔ , Ν »] ’ Ν ζω } 

ἡμᾶς εὐκατεργαστότερα τε καὶ ὠφελιμώτερα καὶ ἡδίω 

ποιεῖν αὐτά, καὶ ἐπειδὴ πλείστου δεόμεθα τούτου, ἀφθονέ- το 

στατον αὐτὸ παρέχειν ἡμῖν ; Καὶ τοῦτο, ἔφη, προνοητικόν. 

7 Τὸ δὲ καὶ τὸ πῦρ πορίσαι ἡμῖν, ἐπίκουρον μὲν ψύχους, 

ἐπίκουρον δὲ σκότους, συνεργὸν δὲ πρὸς πᾶσαν τέχνην 

καὶ πάντα ὅσα ὠφελείας ἕνεκα ἄνθρωποι κατασκευάζον- 
ε Ἂς, ’ “" -“ 3. Ν 5 , Ν Ν 

ται; ὡς γὰρ συνελόντι εἰπεῖν οὐδὲν ἀξιόλογον ἄνευ πυρὸς τΞ 

ἄνθρωποι τῶν πρὸς τὸν βίον χρησίμων κατασκευάζονται. 
« “ Ν 8 Ὕπερβάλλει, ἔφη, καὶ τοῦτο φιλανθρωπίᾳ. Τὸ δὲ τὸν 
»“ “ , 

ἥλιον, ἐπειδὰν ἐν χειμῶνι τράπηται, προσιέναι τὰ μὲν 

ἁδρύνοντα, τὰ δὲ ξηραίνοντα, ὧν καιρὸς διελήλυθε, καὶ 

ταῦτα διαπραξάμενον μηκέτι ἐγγυτέρω προσιέναι, ἀλλ᾽ 20 
2 ,ὔ Ἣ ’, ΄ ἴδ, εἰσε -“ “-“ 
ἀποτρέπεσθαι φυλαττόμενον μή τι ἡμᾶς μᾶλλον τοῦ 

’ δέοντος θερμαίνων βλάψῃ, καὶ ὅταν αὖ πάλιν ἀπιὼν 
[4 Ν Ν δ: Α. σᾺ “ ’, » “ ᾿] , γένηται, ἔνθα καὶ ἡμῖν δῆλόν ἐστιν ὅτι εἰ προσωτέρω 

Ν 5 ’ « Ν. “ ,ὔ 4φ “ ἄπεισιν, ἀποπαγησόμεθα ὑπὸ τοῦ ψύχους, πάλιν αὖ τρέ- 

πεσθαι καὶ προσχωρεῖν, καὶ ἐνταῦθα τοῦ οὐρανοῦ ἀνα- 2 σι 
, ΞΥ Ξ 

στρέφεσθαι ἔνθα ὧν μάλιστ᾽ ἂν ἡμᾶς ὠφελοίη; Νὴ τὸν 
73 ᾿ “ “ Δί᾽, ἔφη, καὶ ταῦτα παντάπασιν ἔοικεν ἀνθρώπων ἕνεκα 

9 γιγνομένοις. Τὸ δ᾽, ἐπειδὴ καὶ τοῦτο φανερὸν ὅτι οὐκ 
Ἁ. « , ΝΜ Υ “-“ Μ κ᾿ “-“ δ χα ἂν ὑπενέγκοιμεν οὔτε τὸ καῦμα οὔτε τὸ ψῦχος, εἰ ἐξα- 

πίνης γίγνοιτο, οὕτω μὲν κατὰ μικρὸν προσιέναι τὸν 3ο 
“ “ ἣν Ν ποεῖ τα , “ , 5’ ἢ ἥλιον, οὕτω δὲ κατὰ μικρὸν ἀπιέναι ὥστε λανθάνειν ἡμᾶς 
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5 ε , Ἂν ᾽ , ’ 3 Ἂς , 

εἰς ἑκάτερα τὰ ἰσχυρότατα καθισταμένους ; ̓ Εγὼ μέν, 
Μ ε ᾿] 7ῳι ΜᾺ ““ “ δ Σὰ ἀν ἐς » 

ἔφη ὃ Εὐθύδημος, ἡῦη τοῦτο σκοπῶ, εἰ ἄρα τί ἐστι τοῖς 
“ Ἃ ’, “ 

θεοῖς ἔργον ἢ ἀνθρώπους θεραπεύειν" ἐκεῖνο δὲ μόνον 
. “" “ ,ὔ , 3 

ἐμποδίζει με, ὅτι καὶ τἄλλα ζῷα τούτων μετέχει. Οὐ 
Ν ν με 9 ΝΜ ε ν' “ Ν -“ Ἀ ΄ 

γὰρ καὶ τοῦτ᾽, ἔφη ὁ Σωκράτης, φανερὸν ὅτι καὶ ταῦτα 
9 , . , , Ν 5 “ 7, Ν 
ἀνθρώπων ἕνεκα γίγνεταί τε καὶ ἀνατρέφεται; τί γὰρ 
Μ “ Ξ᾿ τς Ν 5. κα Ν “ λψῳ ᾿ ἄλλο ζῷον αἰγῶν τε καὶ οἰῶν καὶ βοῶν καὶ ἵππων καὶ 
"» Ἀ “ ΕΣ Ι “- “5 ἊΝ τὰ ᾿ν “ἷ 

ὄνων καὶ τῶν ἄλλων ζῴων τοσαῦτα ἀγαθὰ ἀπολαύει ὅσα 
“ “» ν 'ς Ν “-“ ,ὔ “. “ εν 7 

ἄνθρωποι; ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ πλείω ἡ τῶν φυτῶν" τρέ- 
“- 5 - ΕἾ 

ῴφονται γοῦν καὶ χρηματίζονται οὐδὲν ἧττον ἀπὸ τούτων 
 ὠΝ..54ὅὃ.) ὦ , "Ἔ Ν Ἂς , 5 ᾿ -“ Ν 5 “ ἢ ἀπ᾿ ἐκείνων πολὺ δὲ γένος ἀνθρώπων τοῖς μὲν ἐκ τῆς 

7 " Ν ΕῚ “ 5 Ν Ν ἢ 

γῆς φυομένοις εἰς τροφὴν οὐ χρῆται, ἀπὸ δὲ βοσκημάτων 
“ Ἀ ἊΝ Ν Ἷ , “ Ξ “ Ν γάλακτι καὶ τυρῷ καὶ κρέασι τρεφόμενοι ζῶσι" πάντες δὲ 

7 αὐ “ Ν ’ [ο ῇ » τιθασεύοντες καὶ δαμάζοντες τὰ χρήσιμα τῶν ζῴων εἴς τε 
-“ “ «ς 

πόλεμον καὶ εἰς ἄλλα πολλὰ συνεργοῖς χρῶνται. Ὅμο- 
“-“ Ν ὌΝ τΑ ΕἸ ὺν Ν δ᾽. Ξ']ῳ Ν Ν Ἂς 

γνωμονῷ σοι καὶ τοῦτ᾽, ἔφη" ὁρῷ γὰρ αὐτῶν καὶ τὰ πολὺ 
ε “ “- 

ἰσχυρότερα ἡμῶν οὕτως ὑποχείρια γιγνόμενα τοῖς ἀνθρώ- 
"“ “-“ ᾽ - “ Ἃ ΄ὔ Ν ᾿] 

ποις ὥστε χρῆσθαι αὐτοῖς ὅ τι ἂν βούλωνται. Τὸ δ᾽, 
Ν Ν ἣν 5» , ’ 

ἐπειδὴ πολλὰ μὲν καλὰ καὶ ὠφέλιμα, διαφέροντα δὲ 
5 " ,ὔ »" -“ 5 ’ »} ᾿ς ε 

ἀλλήλων ἐστί, προσθεῖναι τοῖς ἀνθρώποις αἰσθήσεις ἁρ- 
Ν εἰ “ 

μοττούσας πρὸς ἕκαστα, δι’ ὧν ἀπολαύομεν πάντων τῶν 
ας Ν Ν Φὰ εὖ “ - ἮΝ “ἂν ἀγαθῶν" τὸ δὲ καὶ λογισμὸν ἡμῖν ἐμφῦσαι, ᾧ περὶ ὧν 

αἰσθανόμεθα λογιζόμενοί τε καὶ μνημονεύοντες κατα- 
“ Ὁ“ “ ω Ν Ν ᾽ὔ 

μανθάνομεν ὅπη ἕκαστα συμφέρει, καὶ πολλὰ μηχανώ- 
᾽ Ὁ “ »} “ Ψ: ’ὔ Ν Ἂν Ν 

μεθα δι ὧν τῶν τε ἀγαθῶν ἀπολαύομεν καὶ τὰ κακὰ 

10 

1 

ἀλεξόμεθα: τὸ δὲ καὶ ἑρμηνείαν δοῦναι, δι’ ἧς πάντων 15 

τῶν ἀγαθῶν μεταδίδομέν τε ἀλλήλοις διδάσκοντες καὶ 
“ Ν » ’ Ν ’ 

κοινωνοῦμεν καὶ νόμους τιθέμεθα καὶ πολιτευόμεθα; ΠΙαν- 
“ εὺ “ 

τάπασιν ἐοίκασιν, ὦ Σώκρατες, οἱ θεοὶ πολλὴν τῶν ἀν- 

θρώπων ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι. Τὸ δὲ καὶ ἣ ἀδυνατοῦμεν, 
Ν , “-“ « Ν -" ’ ’ὔ 

τὰ συμφέροντα προνοεῖσθαι ὑπὲρ τῶν μελλόντων, ταύτῃ 
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ἘΠ’ ρή “ “- “ 

αὐτοὺς ἡμῖν συνεργεῖν, διὰ μαντικῆς τοῖς πυνθανομένοις 
, ΑΝ ’ Ν ΄ ΟΝ Ν 

φράζοντας τὰ ἀποβησόμενα καὶ διδάσκοντας ἣ ἂν ἄριστα 

γίγνοιτο; Σοὶ δ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐοίκασιν ἔτι φιλικώ- 
ΕΥ̓ κε ἡ “ ν ᾷς, (χὰ 7, 

τερον ἢ τοῖς ἄλλοις χρῆσθαι, εἴ γε μηδὲ ἐπερωτώμενοι 

ὑπὸ σοῦ προσημαίνουσί σοι ἅ τε χρὴ ποιεῖν καὶ ἂ μή. 

ΔῸΣ γησέ τὐό ὧε εἴαρρεγεαῖ ὀεεαμδε ἔΐεν γε Ζγεϊεζόζο, ὁμεέ 
λοιο7, αι] τὐογολῤ ἠλεηε ἀροογαϊζριρ ἐο ο7 οξῥογέιεγι- 
Ζ765. 

σ , 5 “ “4 Ν Ν ͵ ΩΝ ἣν 3 , 

ὁτι δέ γε ἀληθῆ λέγω καὶ σὺ γνώσει, ἂν μὴ ἀναμένῃς 
ε Ἃ Ν Ν “ “- ». .] 3Ψ᾽ ὦ τὸ Ἀ 
ἕως ἂν τὰς μορφὰς τῶν θεῶν ἴδῃς, ἀλλ᾽ ἐξαρκῇ σοι τὰ 

δ». ὧν, “-“ 7 “ ΟῚ 

ἔργα αὐτῶν ὁρῶντι σέβεσθαι καὶ τιμᾶν τοὺς θεούς. ἐννόει 
δι 3 Ν Ν δὲ ὅτι καὶ αὐτοὶ οἱ θεοὶ οὕτως ὑποδεικνύουσιν οἵ τε γὰρ 
“ Ἂς ἊΝ Ν 

ἄλλοι ἡμῖν τἀγαθὰ διδόντες οὐδὲν τούτων εἰς τοὐμφανὲς 
» ΠΝ Α Ψ ἥν 6 Ν κι ’ “ ᾿ 

ἰόντες διδόασι, καὶ ὁ τὸν ὅλον κόσμον συντάττων τε καὶ 
΄ 2 Ξ “ ν Ἄχν δ᾽ 9 ΚΑ ΡΟ ΤΣ Ν 

συνέχων, ἐν ᾧ πάντα καλὰ καὶ ἀγαθά ἐστι, καὶ ἀεὶ μὲν 
- . Ξ 7 

χρωμένοις ἀτριβῆ τε καὶ ὑγιᾶ καὶ ἀγήρατον παρέχων, 
- ὦ) “ Φ Ν 

θᾶττον δὲ νοήματος ὑπηρετοῦντα ἀναμαρτήτως, οὗτος τὰ 
, - “ 

μέγιστα μὲν πράττων ὁρᾶται, τάδε δὲ οἰκονομῶν ἀόρατος 
το, κι 5 Τ; δα ἐν ᾿ς -“ Ν “ 
ἡμῖν ἐστιν. ἐννόει δ᾽ ὅτι καὶ ὁ πᾶσι φανερὸς δοκῶν 
Φ “ 5 ν" ,ὔ “ 3 7 ε Ν ΡῚ “- 

εἶναι ἥλιος οὐκ ἐπιτρέπει τοῖς ἀνθρώποις ἑαυτὸν ἀκριβῶς 
ΓΦ Ἐ20 Ρ. Ἔν ἢ θοὸς 5 - 5 “ , Ν 
ὁρᾶν, ἀλλ᾽ ἐάν τις αὐτὸν ἀναιδῶς ἐγχειρῇ θεάσασθαι, τὴν 
» 5 "» Ν Ν ε “ Ν “ “ 

ὄψιν ἀφαιρεῖται. καὶ τοὺς ὑπηρέτας δὲ τῶν θεῶν 
Θ' τ Ὁ 2 -“" » Ξ Υ Ν Ὁ» Ν Ν 

εὑρήσεις ἀφανεῖς ὄντας" κεραυνός τε γὰρ ὅτι μὲν ἄνωθεν 

ἀφίεται δῆλον καὶ ὅτι οἷς ἂν ἐντύχῃ πάντων κρατεῖ; ἢ ς Χῇ π ν κρατεῖ 
ε δ ᾽ δε ὦ “ς ΝΜ ΄ Μ 5 ΚΞ Κα νΝ 
ὁρᾶται δ᾽ οὔτ᾽ ἐπιὼν οὔτε κατασκήῆψας οὔτε ἀπιών" καὶ 
Ν 3 ᾿ Ν ἣν" Ε.. Ὁ κ᾿ ἃ Ν “-“ “σις 

ἄνεμοι αὐτοὶ μὲν οὐχ ὁρῶνται, ἃ δὲ ποιοῦσι φανερὰ ἡμῖν 
Ψ ᾿Ὶ Ἕ 3 “ » ’ Ψ ἊΣ Ν Ν 

ἐστι, καὶ προσιόντων αὐτῶν αἰσθανόμεθα. ἀλλὰ μὴν καὶ 
“4 ὰ “- ἀνθρώπου γε ψυχή, ἣ εἴπερ τι καὶ ἄλλο τῶν ἀνθρωπίνων 

“ ,ὔ , “ Ἂς ’ 5 ΡΥ ὦ ᾿ 

τοῦ θείου μετέχει, ὅτι μὲν βασιλεύει ἐν ἡμῖν φανερόν, 
δ. ταὶ Ἂς 35..}) ΕΣ 4 ἃ Ν “ Ν 

ὁρᾶται δὲ οὐδ᾽ αὐτή. ἃ χρὴ κατανοοῦντα μὴ καταφρο- 

Κ 

ωι 

ΙοΟ 

25 



120 ΜΕΜΟΜΑΔΙΔΙΑ, τν. 111. τ4----ἰν. 5. 

“-“ “ “ .) ϑ“- “ “ Ν , 

νεῖν τῶν ἀοράτων, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν γιγνομένων τὴν δύναμιν 
δον ψὰ ᾿ “ ἣν ’, κι Ν “ ἂν 

αὐτῶν καταμανθάνοντα τιμᾶν τὸ δαιμόνιον. ᾿Εγὼ μέν, ὦ 15 

Σώκρατες, ἔφη ὃ Εῤθύδημος, ὅτι μὲν οὐδὲ μικρὸν ἀμε- 

λήσω τοῦ δαιμονίου σαφῶς οἷδα' ἐκεῖνο δὲ ἀθυμῶ, ὅτι 
- Ν “ “ 5 Ἂν 3.3 ἃ 

5.μοι δοκεῖ τὰς τῶν θεῶν εὐεργεσίας οὐδ᾽ ἂν εἷς ποτε 

ἀνθρώπων ἀξίαις χάρισιν ἀμείβεσθαι. ᾿Αλλὰ μὴ τοῦτο 16 

ἀθύμει, ἔφη, ὦ Εῤθύδημε. ὁρᾷς γὰρ ὅτι ὁ ἐν Δελφοῖς 
θεός, ὅταν τις αὐτὸν ἐπερωτᾷ πῶς ἂν τοῖς θεοῖς χαρί- 

τ », ΡΎ ’ ’, Ν ΄ 
ῴιτο, ἀποκρίνεται, Νόμῳ πόλεως. νόμος δὲ δήπου παν- 

το ταχοῦ ἐστι κατὰ δύναμιν ἱεροῖς θεοὺς ἀρέσκεσθαι. πῶς 

ὃν ἄ 'λλ ὶ εὐσεβέστερον τιμῴη θεοὺς ἢ ἃ οὖν ἄν τις κάλλιον καὶ εὖσε ἐρον τιμῴη θεοὺς ἢ ὡς 
2 Ν ’, “ “ 5 Ἂν ἐν “ Ν “ 

αὑτοὶ κελεύουσιν, οὕτω ποιῶν ; ἀλλὰ χρὴ τῆς μὲν δυνα- 
Ν ς ΄ “ “ “ “ 

μεως μηδὲν ὑφίεσθαι. ὅταν γάρ τις τοῦτο ποιῇ, φανε- 17 
Ν ΄ 2 ἣ, , 5» “ : Ν μὴ Ν 

ρὸς δήπου ἐστὶ τότε οὐ τιμῶν θεούς. χρὴ οὖν μηδὲν 
5» [4 Ἂ ,ὔ “- Ν Ν “-“ 

τῈ ἐλλείποντα κατὰ δύναμιν τιμᾶν τοὺς θεοὺς θαρρεῖν τε 
Ἂν γδ ᾿ Ἂς , 5 ΓΞ 3 Ν βιντΑΡ , 

καὶ ἐλπίζειν τὰ μέγιστα ἀγαθά οὐ γὰρ παρ᾽ ἄλλων γ' 
Ν “ Ψ Ὁ Ν, -“ Ἂς: , ἄν τις μείζω ἐλπίζων σωφρονοίη ἢ παρὰ τῶν τὰ μέγιστα 

“-“ “" Ων 

ὠφελεῖν δυναμένων, οὐδ᾽ ἃν ἄλλως μᾶλλον ἢ εἰ τούτοις 
ὙΠ ἘΠ ΣΤΥ : Ν ἐπ τα ἐὰν ᾿ ἊΝ Αὔαι δ , 
ἀρέσκοι. ἀρέσκοι δὲ πῶς ἂν μᾶλλον ἢ εἰ ὡς μάλιστα 

"ἢ 5» Ὁ “ ΄-ο Ν ,ὔ Ν δ" 

)ο πείθοιτο αὐτοῖς ; τοιαῦτα μὲν δὴ λέγων τε καὶ αὐτὸς 18 

ποιῶν εὐσεβεστέρους τε καὶ σωφρονεστέρους τοὺς συν- 
ὄντας παρεσκεύαζεν. 

ΘΗ ΑΡΤΙΕ ΥΝ 

«4 ὠὥξειδοίογι τοί ῤῥΖἼας 97, ἘΠ25 ἐξ γοαξερα ογ1 ἐδ γιαζηγε 
οΥ πιο έζεο. 

᾿Αλλὰ μὴν καὶ περὶ τοῦ δικαίου γε οὐκ ἀπεκρύπ- 1 
ἃ δ. 

τετὸ ἣν εἶχε γνώμην, ἀλλὰ καὶ ἔργῳ ἀπεδείκνυτο, ἰδίᾳ 
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τε πᾶσι νομί τε καὶ ὠφελί ὅμεν ὶ ῇ ε πᾶσι νομίμως τε καὶ ὠφελίμως χρώμενος, καὶ κοινῇ 
’ 

ἄρχουσί τε ἃ οἱ νόμοι προστάττοιεν πειθόμενος καὶ κατὰ 
’ Ἀ 5 " ’, [4 “ φ “Ξ πόλιν καὶ ἐν ταῖς στρατείαις οὕτως ὥστε διάδηλος εἶναι 

Ν Ν Ν 3 “ ᾿ “ “ » “3 ’ὔ 

παρὰ τοὺς ἄλλους εὑὐὑτακτῶν, καὶ τε ἐν ταῖς ἐκκλησίαις 
, 3 ᾿] ΄ “ ΄ 

ἐπιστάτης γενόμενος οὐκ ἐπέτρεψε τῷ δήμῳ παρὰ τοὺς 

νόμους ψηφίσασθαι, ἀλλὰ σὺν τοῖς νόμοις ἠναντιώθη 
τοιαύτῃ ὁρμῇ τοῦ δήμου ἣν οὐκ ἂν οἶμαι ἄλλον οὐδένα ἢ ὁρμῇ μου ἣ μ“ ὑδέν 

“ , 

ἄνθρωπον ὑπομεῖναι: καὶ ὅτε οἱ τριάκοντα προσέτατ- 

τὸν αὐτῷ παρὰ τοὺς νόμους τι, οὐκ ἐπείθετο’ τοῖς τε 
Ν ᾿ » ᾿ 4, χῳ κ᾿ , ᾿ 

γὰρ νέοις ἀπαγορευόντων αὐτῶν μὴ διαλέγεσθαι καὶ 
΄ ΡῚ 7, δὲ Φ Α “- “ 

προσταξάντων ἐκείνῳ τε καὶ ἄλλοις τισὶ τῶν πολιτῶν 
.Ν »" 5 ᾿ “ ’ ΕῚ 3 ,’ὔ Ν Ν 

ἀγαγεῖν τινα ἐπὶ θανάτῳ, μόνος οὐκ ἐπείσθη. διὰ τὸ 
9 “ , 

παρὰ τοὺς νόμους αὐτῷ προστάττεσθαι: καὶ ὅτε τὴν 
Ψ, ΄- 

ὑπὸ Μελήτου γραφὴν ἔφευγε, τῶν ἄλλων εἰωθότων ἐν 
“ , - - 

τοῖς δικαστηρίοις πρὸς χάριν τε τοῖς δικασταῖς διαλέγε- 
Ν , Δ ον Ν Ν ’, Ν 

σθαι καὶ κολακεύειν καὶ δεῖσθαι παρὰ τοὺς νόμους, καὶ 
“ ΄ , Ν - Ὁ ΄- 

διὰ τὰ τοιαῦτα πολλῶν πολλάκις ὑπὸ τῶν δικαστῶν ἀφιε- 
,ὔ 5 “ 5." ᾿] ΄- 5 ’ὔ ς “ 

μένων, ἐκεῖνος οὐδὲν ἠθέλησε τῶν εἰωθότων ἐν τῷ δικα- 
͵ἅ ν Ν ,ὔ ΄- ἀλλὰ ε δί “Ὁ. 5» 

στηρίῳ παρὰ τοὺς νόμους ποιῆσαι, ἀλλὰ ῥᾳδίως ἂν ἀφε- 
π ἈΝ “ ΄“ 

θεὶς ὑπὸ τῶν δικαστῶν, εἰ καὶ μετρίως τι τούτων ἐποίησε, 
Ψ' χὰ ΄σ ΄ .] γ΄ 5 ΄- . 

προείλετο. μᾶλλον τοῖς νόμοις ἐμμένων ἀποθανεῖν ἢ πα- 
“-“ ποτὰ Α ν 

ρανομῶν ζῆν. καὶ ἔλεγε δὲ οὕτως καὶ πρὸς ἄλλους μὲν 
, ἐπ" , “ἃ κ . ε ΄ ν 

πολλάκις, οἷδα δέ ποτε αὕτον καὶ πρὸς ἱππίαν τὸν 
“ Ἁ -“» ’ ,ὔ - 

᾿Ηλεῖον περὶ τοῦ δικαίου τοιάδε διαλεχθέντα. διὰ χρόνου 
3 ’ - , “ 

γὰρ ἀφικόμενος ὁ Ἱππίας ᾿Αθήναζε παρεγένετο τῷ Σω- 

κράτει λέγοντι πρός τινας ὡς θαυμαστὸν εἴη τό, εἰ μέν 
μι , Δ ’ 

τις βούλοιτο σκυτέα διδάξασθαί τινα ἢ τέκτονα ἢ χαλκέα 
Φ᾽' Ὁ , τ .σ “ ΕΣ , ΄ ᾽, Ε ἢ ἱππέα, μὴ ἀπορεῖν ὅποι ἂν πέμψας τούτου τύχοι 

΄- “ , μῃ 

[φασὶ δέ τινες καὶ ἵππον καὶ βοῦν τῷ βουλομένῳ δικαίους 
΄- ΄ 

ποιήσασθαι πάντα μεστὰ εἶναι τῶν διδαξόντων"] ἐὰν δέ ς 
Φ πὶ ᾿ ΄, ΕΥ κ ν 2 ἣν ποὺς Δ . 7 

τις βούληται ἢ αὐτὸς μαθεῖν τὸ δίκαιον ἢ υἱὸν ἢ οἰκέ- 
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ΕΡΙ Τ μ ΤΕ: Ν 59. 7 “ ΕΣ 2 Ν ΄ ΄ 
τὴν διδάξασθαι, μὴ εἰδέναι ὅποι ἂν ἐλθὼν τύχοι τούτου. 

καὶ ὃ μὲν Ἱππίας ἀκούσας ταῦτα ὥσπερ ἐπισκώπτων 
“" “ Ὕ Ν 

αὐτόν, Ἔτι γὰρ σύ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐκεῖνα τὰ αὐτὰ 
ΓΝ 5 Ν , ’ ν ΩΝ , 

λέγεις ἃ ἐγὼ πάλαι ποτέ σου ἤκουσα ; καὶ ὃ Σωκράτης, 
[τ Α ’ ’ Ν ῳῷ᾿ ε ’ὔἅ 3 , ὩΣ Ὶ 

Ο δέ γε τούτου δεινότερον, ἔφη, ὦ Ἱππία, οὐ μόνον ἀεὶ 
Ν 5. ἘΝ ΄ 5 Ν Α ᾿ “- Εν ας Ν Ε 

τὰ αὐτὰ λέγω, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν᾽ σὺ δ᾽ ἴσως 
Ν “ 3. Δ Σὶ , Η 

διὰ τὸ πολυμαθὴς εἶναι περὶ τῶν αὐτῶν οὐδέποτε τὰ 
Ρ] 7 “ , 

αὐτὰ λέγεις. ᾿Αμέλει, ἔφη, πειρῶμαι καινόν τι λέγειν 
ᾧῳ ἐν ,ὔ Ν κ κᾶν 3. ν᾽ ᾿ Ἢ ἀεί. Πότερον, ἔφη, καὶ περὶ ὧν ἐπίστασαι; οἷον περὶ 

-“ “ 

γραμμάτων ἐάν τις ἔρηταί σε πόσα καὶ ποῖα Σωκράτους 
“ “ , μι 

ἐστίν, ἄλλα μὲν πρότερον, ἄλλα δὲ νῦν πειρᾷ λέγειν, ἢ 
Ἁ 5 “ “ “» “- 3 Ν Ν “ , 5 Ψ. περὶ ἀριθμῶν τοῖς ἐρωτῶσιν εἰ τὰ δὶς πέντε δέκα ἐστίν, 

τ Ν Ψ": “ὰς “ ἃ Ἀ ’ 3 ’ ᾿Ξ Ν Ἂς οὐ τὰ αὐτὰ νῦν ἃ καὶ πρότερον ἀποκρίνει, ἹΤ]ερὶ μὲν 
’ Μ τ Ἕν" ἊΝ “ ΄ ᾿ - Ν : ΤΕ Ν τούτων, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὥσπερ σύ, καὶ ἐγὼ ἀεὶ τὰ 

- , Φ “ 

αὐτὰ λέγω: περὶ μέντοι τοῦ δικαίου πάνυ οἶμαι νῦν 
-“ » 3 ’ 

ἔχειν εἰπεῖν πρὸς ἃ οὔτε σὺ οὔτ᾽ ἂν ἄλλος οὐδεὶς δύ- 
“- τ “ » Ἷ, 

ναιτ᾽ ἀντειπεῖν. Νὴ τὴν Ἥραν, ἔφη, μέγα λέγεις ἀγα- 

θὸν ηὑρηκέναι, εἰ παύσονται μὲν οἱ δικασταὶ δίχα ψη- 

φιζόμενοι, παύσονται δ᾽ οἱ πολῖται περὶ τῶν δικαίων 
, , Ἁ “-“ “ .΄ ἀντιλέγοντές τε καὶ ἀντιδικοῦντες καὶ στασιάζοντες, παύ- 

᾽ ε , ’ ν “ 7ὔ ᾿ 
σονται δ᾽ αἷ πόλεις διαφερόμεναι περὶ τῶν δικαίων καὶ 

" Χ πολεμοῦσαι. καὶ ἐγὼ μὲν οὐκ οἷδ᾽ ὅπως ἂν ἀπολειφθείην 

σου πρὸ τοῦ ἀκοῦσαι τηλικοῦτον ἀγαθὸν ηὑρηκότος. 

Βεΐγιο ἐλαϊεγιρεα “ζηηδοῖ 9 ἐρβηο γιεδέζεθ, ϑοεζγαΐες ,γεΐ 
γεγξγε 10 Δὲ: 217}5 ας Δ ὁεσέ δ ζογι, για Ζλεγι ἂς ἃ 
ψογόαϊ εχ ιΖογι ἀσείαγες 7ιδίζες ἐο ὅς Ζαεγίΐεας τὐζίλ ἠατυ- 
αὐἼώζηιρ. 

Δ ᾿Αλλὰ μὰ Δί᾽, ἔφη, οὐκ ἀκούσει πρίν γ᾽ ἂν αὐτὸς ἀπο- 
, “ 7ὔ Ν ΄ “᾿ Φ -Ὁ Ἂς “ “ 

φήνῃ ὅ τι νομίζεις τὸ δίκαιον εἶναι. ἀρκεῖ γὰρ ὅτι τῶν 
ΜΝ “-“ “ ΄“ Ν σαι ὔ Ἷ 5... ἢ 

ἄλλων καταγελᾷς ἐρωτῶν μὲν καὶ ἐλέγχων πάντας, αὑτὸς 

γῇ 
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᾽ ΕΣ δ᾽ οὐδενὶ ἐθέλων ὑπέχειν λόγον οὐδὲ γνώμην ἀποφαίνε- μ 
τ 

σθαι περὶ οὐδενός. Τί δέ ; ὦ Ἱππία, ἔφη, οὐκ ἤσθησαι 
μή ρας ἃ “ ’ “ 5. Ν ’ Ὁ ὅτι ἐγὼ ἃ δοκεῖ μοι δίκαια εἶναι οὐδὲν παύομαι ἀπο- 

΄ ΄ Ξ , ΞΞ 
δεικνύμενος ; Καὶ ποῖος δή σοι, ἔφη, οὗτος ὁ λόγος 
᾿ ΄ " Ν , " 3, αν Ξ ἐστίν ; Εἰ δὲ μὴ λόγῳ, ἔφη, ἀλλ᾽ ἔργῳ ἀποδείκνυμαι 
εν Ε] “-“ ΄“- 

ἢ οὐ δοκεῖ σοι ἀξιοτεκμαρτότερον τοῦ λόγου τὸ ἔργον 
φ Ν 

εἶναι ; Πολύ γε νὴ Δί, ἔφη. δίκαια μὲν γὰρ λέγοντες 

πολλοὶ ἄδικα ποιοῦσι, δίκαια δὲ πράττων οὐδ᾽ ἂν εἷς 
8, , δ ἄδικος εἴη. Ηισθησαι οὖν πώποτέ μου ἢ ψευδομαρτυ- 

΄“ “, “ “ἡ ’ὔ “ἃ ’ὔ » , 

ροῦντος ἢ συκοφαντοῦντος ἢ φίλους ἢ πόλιν εἰς στάσιν 
Ἷ ἍἋ, 

ἐμβάλλοντος ἢ ἄλλο τι ἄδικον πράττοντος ; Οὐκ ἔγωγ᾽, 
Ν Ν “ “-“ 

ἔφη. Τὸ δὲ τών ἀδίκων ἀπέχεσθαι οὐ δίκαιον ἡγεῖ; 
“ Ξ ΓΙ 

Δῆλος εἶ, ἔφη. ὦ Σώκρατες, καὶ νῦν διαφεύγειν ἐγχει- 
“-“ Ν 5" 3 , “ ’ὔ }Σ ἊΝ 

ρῶν τὸ ἀποδείκνυσθαι γνώμην ὅ τι νομίζεις τὸ δίκαιον" 
ΕΣ Ν δ ζ ς Ψ “ “᾿.“ Ν. οὐ γὰρ ἃ πράττουσιν οἱ δίκαιοι, ἀλλ᾽ ἃ μὴ πράττουσι, 

“ ΄ 3 » Ν 

ταῦτα λέγεις. ᾿Αλλ᾽ ῴμην ἔγωγ᾽, ἔφη ὁ Σωκράτης, τὸ 
Ν 54’ 5 -" «ς Ν ΄, ΡΞ Ὁ ων 

μὴ ἐθέλειν ἀδικεῖν ἱκανὸν δικαιοσύνης ἐπίδειγμα εἷναι. 
» ’ Ν -“ “4 ὟΝ ’, σ΄ 5 , Ξ 

εἰ δε σοι μὴ δοκεῖ, σκέψαι ἐὰν τόδε σοι μᾶλλον ἀρέσκῃ 
ἊΝ Ν Ρι Ν. Ν ’ ’ὔ “" 3 Ν δα δα 

φημὶ γὰρ ἐγὼ τὸ νόμιμον δίκαιον εἶναι. ἼΆΑρα τὸ αὐτὸ 
ἷ. Ἂν λέγεις, ὦ Σώκρατες, νόμιμόν τε καὶ δίκαιον εἶναι, "ἔγωγε, 

ν ἘΣ τας ᾿ , ΄, ε σ΄ , Ἃ εκ 
ἔφη. Οὐ γὰρ αἰσθάνομαί σου ὅποῖον νόμιμον ἢ ποῖον 

“ Τ' Ν 

δίκαιον λέγεις. Νόμους δὲ πόλεως, ἔφη, γιγνώσκεις ; 
Ν ᾿ “ 

Εγωγε, ἔφη. Καὶ τίνας τούτους νομίζεις ; ΧΑ οἱ πολῖται, 
ΕΙΣ Γ᾿, [ε -“" “-“ ἈΝ 4 “ , 

ἔφη, συνθέμενοι ἃ τε δεῖ ποιεῖν καὶ ὧν ἀπέχεσθαι 
5 , Ε “ Ν ’, Ν , νΜ ε εν ἐγράψαντο. Οὐκοῦν, ἔφη, νόμιμος μὲν ἂν εἴη ὁ κατὰ 

ταῦτα πολιτευόμενος, ἄνομος δὲ ὁ ταῦτα παραβαίνων ; 

Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ δίκαια μὲν ἂν πράττοι 
«ες ᾽ὔ ΄ Ν ον (Ὁ ’ »} “- , 

ὁ τούτοις πειθόμενος, ἄδικα δ᾽ ὁ τούτοις ἀπειθῶν, ΤΙάνυ 
Ν " Ψ “ «ε Ν Ν ’ὔ [, ’ὔ ε μὲν οὖν. Οὐκοῦν ὁ μὲν τὰ δίκαια πράττων δίκαιος, ὃ 

ΑΝ, κ“ Ν « Ν 

δὲ τὰ ἄδικα ἄδικος ; Πῶς γὰρ οὔ; Ὃ μὲν ἄρα νόμιμος 
Ἁ - 

δίκαιός ἐστιν, ὁ δὲ ἄνομος ἄδικος. καὶ ὁ Ἱππίας, Νό- 
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᾿Ὶ » ὌΝ ΘΝ “- » ε ΙΑ 
μους δ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, πῶς ἄν τις ἡγήσαιτο σπου- 

“-“ -“ ΩΣ “δ. τ “ , 

δαῖον πρᾶγμα εἶναι ἢ τὸ πείθεσθαι αὐτοῖς, οὕς γε πολ- 
, Ε Ἂς ς , 5 , , ᾿ 

λάκις αὐτοὶ οἱ θέμενοι ἀποδοκιμάσαντες μετατίθενται ; 
Ἂ » Ι͂ Ὰ , Καὶ γὰρ πόλεμον, ἔφη ὁ Σωκράτης, πολλάκις ἀράμεναι 

΄ 7 “ ἣ, “ μ 

αἱ πόλεις πάλιν εἰρήνην ποιοῦνται. Καὶ μάλα, ἔφη. 
“Ὁ ἈΝ -“ ’, 

Διάφορον οὖν τι οἴει ποιεῖν, ἔφη, τοὺς τοῖς νόμοις πει- 
- - ΕΝ ’ ων ᾿ 

θομένους φαυλίζων, ὅτι καταλυθεῖεν ἂν οἱ νόμοι, ἢ εἰ 
ΙΝ 5 “-“ Υ 2 “ 7 “ , ᾽ 

τοὺς ἐν τοῖς πολέμοις εὐτακτοῦντας Ψψέγοις ὅτι γένοιτ 
ΕῚ “Ὁ Ν ΄ο “-“ ,ὔ 

ἃν εἰρήνη ; ἢ καὶ τοὺς ἐν τοῖς πολέμοις ταῖς πατρίσι 
“- , 

προθύμως βοηθοῦντας μέμφει ; 

71.125 εἰογρζέογι ἐς χιοΐ αὐὔεείεαῖ ὧν σαγ]αίζογι 1721. {86 ἦατυς, Ζί5 

ἦγε γ1αΐ1476 εΖ71᾽ 56671 771 ἐλ ἠατυ-αὐζαΐζγι ἐφηεῤο7 τὐλζελ ἐλ6 
2γίγεῥῥ[ο 97 γμδέϊεο ασυσίοξες 171. 7ε5ξ αγιαἱ οὐεα εγέ ῥεοῤῥες, 

ἐζῴο ἐλ .“αγέαις. 

Ν » ᾿] “ Ν 

Μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφη. Λυκοῦργον δὲ τὸν Λακεδαι- 
’ » εἰ τὰ ’ “ “ 5. Ν μὰ μόνιον, ἔφη ὃ Σωκράτης, καταμεμάθηκας ὅτι οὐδὲν ἂν 

- , διάφορον τῶν ἄλλων πόλεων τὴν Σπάρτην ἐποίησεν, εἰ 
» ἶ , 3. Ὁ 

μὴ τὸ πείθεσθαι τοῖς νόμοις μάλιστα ἐνειργάσατο αὐτῇ ; 
“-“ Ν τὶ , 5 - ’ ἢ μὴ “ “ 

τῶν δὲ ἀρχόντων ἐν ταῖς πόλεσιν οὐκ οἶσθα ὅτι οἵτινες 

ἂν τοῖς πολίταις αἰτιώτατοι ὦσι τοῦ τοῖς νόμοις πείθεσθαι, 
᾿ : , " κ᾿ 

οὗτοι ἄριστοί εἰσι, καὶ πόλις ἐν ἣ μάλιστα οἱ πολῖται τοῖς 

όμο ίθονται, ἐν εἰρή ἄριστα διάγει καὶ ἐν πολέμῳ νόμοις πείθονται, ἐν εἰρήνῃ τε ἄριστα διὰγ μᾳ 
5 , , ᾽ 5 Ν Ν. Ν « , ’ ’ ’ 
ἀνυπόστατός ἐστιν; ἀλλὰ μὴν καὶ ὁμόνοιά γε μέγιστόν 

5 Δ; ζω “- ’ ΨΦ ἿΝ ὔ 2 

τε ἀγαθὸν δοκεῖ ταῖς πόλεσιν εἶναι, καὶ πλειστάκις ἐν 
-“ “ ᾿ 

αὐταῖς αἵ τε γερουσίαι καὶ οἱ ἄριστοι ἄνδρες παρακελεύ- 
ζω » «ε “ Ν Εἰ. ρα ἃ" 4 

ονται τοῖς πολίταις ὁμονοεῖν, καὶ πανταχοῦ ἐν τῇ Ελλάδι 
“ Δ 

νόμος κεῖται τοὺς πολίτας ὀμνύναι ὁμονοήσειν, καὶ παντα- 
[ο᾿ ᾿ “ ᾽ “ 

χοῦ ὀμνύουσι τὸν ὅρκον τοῦτον οἶμαι δ᾽ ἐγὼ ταῦτα γίγ- 

νεσθαι οὐχ ὅπως τοὺς αὐτοὺς χοροὺς κρίνωσιν οἱ πολῖται, 
959} “ Ν ᾽ ἊΝ 5 Ν τ “ 5. ὦ Ν 

οὐὸ ὅπως τοὺς αὐτοὺς αὐλητὰς ἐπαινῶσιν, οὐδ ὅπως τοὺς 
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ΗΜ, Ν Ν πον σευ 3.3 ὦ “ 5 "»" ς. 

αὐτοὺς ποιητὰς αἱρῶνται, οὐδ᾽ ἵνα τοῖς αὑτοῖς ἤδωνται, 

ἀλλ᾽ ἵνα τοῖς νόμοις πείθωνται. τούτοις γὰρ τῶν πολιτῶν 

ἐμμενόντων, αἱ πόλεις ἰσχυρόταταί τε καὶ εὐδαιμονέσταται 
΄ Ἔν», ες ΄ ν  5Δ ΄ ᾿ , 

γίγνονται ἄνευ δὲ ὁμονοίας οὔτ᾽ ἂν πόλις εὖ πολιτευθείη 
Α΄ «ἢ. μ᾿ “ 5 Δ 9.. ,) ;" ΄- μν ν - 

οὔτ᾽ οἶκος καλῶς οἰκηθείη. ἰδίᾳ δὲ πῶς μὲν ἄν τις ἧττον 
ον ας ΄ - ΝΝ Ἄ ᾿ἧῆς “ “ ΕῚ » Ἂς 
ὑπὸ πόλεως ζημιοῖτο, πῶς δ᾽ ἂν μᾶλλον τιμῷτο ἢ εἰ τοῖς 

νόμοις πείθοιτο; πῶς δ᾽ ἂν ἧττον ἐν τοῖς δικαστηρίοις 
ἡττῷτο ἢ πῶς ἂν μᾶλλ ὕη; τίνι δ᾽ ἄν τις μᾶλλον ἡττῷτο ἢ πῶς ἂν μᾶλλον νικῴη; τίνι ὃ ἂν τις μᾶλλον 

᾿ῳ ’ κ᾿ ,ὔ εν ας μι ΄ 

πιστεύσειε παρακαταθέσθαι ἢ χρήματα ἢ υἱοὺς ἡ θυγατέ- 
͵ὔ 2.ϑΜ΄,ἃ [ - ’ “ ΒΞ ’ ς 

ρας; τίνα δ᾽ ἂν ἢ πόλις ὅλη ἀξιοπιστότερον ἡγήσαιτο 
“ ΄, χ , 2.Ἀ ΄- “ ,΄, ΄, 

τοῦ νομίμου; παρὰ τίνος ὃ ἂν μᾶλλον τῶν δικαίων τύ- 
4 “ μ 5 “ εν . ῬΕ]2 “ ,ὕ κν -" Δ 

χοιεν ἢ γονεῖς ἢ οἰκεῖοι ἢ οἰκέται ἢ φίλοι ἢ πολῖται ἢ 
, ΄, ».Α “ , ΄ ΑΝ τα Ν 

ξένοι; τίνι δ᾽ ἂν μᾶλλον πολέμιοι πιστεύσειαν ἢ ἀνοχὰς 
μιν Ν “Ὁ 77 Ἀ 5 Ἂ 5 ἃ - ΩΝ 

ἢ σπονδὰς ἡ συνθήκας περὶ εἰρήνης ; τίνι δ᾽ ἂν μᾶλλον ἢ 

τῷ νομίμῳ σύ ἐθέλοιεν γίγνεσθαι; τῷ δ᾽ ἂν μᾶλλο ᾧ ψομίμῳ σύμμαχοι ἐθέλοιεν γίγνεσθαι; τῷ ὃ ἂν μ ν 

οἱ σύμμαχοι πιστεύσειαν ἢ ἡγεμονίαν ἢ φρουραρχίαν ἢ 
’,ὔ ’, ᾿] Ν 5 «ς , ; 

πόλεις; τίνα ὃ ἄν τις εὐεργετήσας ὑπολάβοι χάριν 
“-“ ΄- Ἄ ἈΝ ’ μν ΄ “ "“ 

κομιεῖσθαι μᾶλλον ἢ τὸν νόμιμον ; ἢ τίνα μᾶλλον ἄν τις 

εὐεργετήσειεν ἢ παρ᾽ οὗ χάριν ἀπολήψεσθαι νομίζει; τῷ νεργετὴ παρ ΧΟΡ ' μίζει; Τᾷ 
γ.κ , ζω 7, “ Υ “ ΄, ΟῚ 

δ᾽ ἄν τις, βούλοιτο μᾶλλον φίλος εἶναι ἢ τῳ τοιούτῳ, ἢ 

ῷ ἡ ἐχθρός; τῷ δ᾽ ἄν τις ἧττο λεμή ἢ τῷ ἧττον ἐχθρὸς; τᾷ ἂν τις ἧττον πολεμῆήσειεν ἢ 

ᾧ μάλιστα μὲν φίλος εἶναι βούλοιτο, ἥκιστα δ᾽ ἐχθρός, 
« 

καὶ ᾧ πλεῖστοι μὲν φίλοι καὶ σύμμαχοι βούλοιντο εἶναι, 
ἐλ μ δ᾽ μι θ ᾿ Ν Χ ’ Ἄν πϑ. Ν “ “"" Ἵ , ἐλάχιστοι δ᾽ ἐχθροὶ καὶ πολέμιοι; ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Ἱππία, 

» ας (Ὁ. ,ὕ ’ ’ ᾿ Ζ μ ᾿ Ν τὸ αὐτὸ ἀποδείκνυμαι νόμιμόν τε καὶ δίκαιον εἶναι" σὺ 

δ᾽ εἰ τἀναντία γιγνώσκεις, δίδασκε. καὶ ὁ ἹἹππίας, ᾿Αλλὰ 
μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὔ μοι δοκῶ τἀναντία γιγνώ- 

Ἀ “- 

σκειν οἷς εἴρηκας περὶ τοῦ δικαίου. 
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7η αὐ σμοῖ φεοῤῖος ἐς »ιαγιγ)οίεα ἐλε οῤεγαΐζογι ΟΥ̓ ἔλ056 τε71- 
«υγέζζογι ατὺς 07 γιαίτεγε τυλίο αγὲ ουεγγευλε7 αγιαἱ 171 αὐ 
Ζίγιε ταί, «για οὐφάζεγισο ἐο τυλῆελ σοι ες 7145 66, 07 

216 «τυἱῖδ οΥ οί. 

᾿Αγράφους δέ τινας οἶσθα, ἔφη, ὦ Ἱππία, νόμους ; 

Τούς γ᾽ ἐν πάσῃ, ἔφη, χώρᾳ κατὰ ταὐτὰ νομιζομένους. 

Ἔχοις ἂν οὖν εἰπεῖν, ἔφη, ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὺς ἔθεντο ; 

Καὶ πῶς ἄν, ἔφη, οἵ γε οὔτε συνελθεῖν ἅπαντες ἂν δυνη- 

θεῖεν οὔτε ὁμόφωνοί εἶσι; Τίνας οὖν, ἔφη, νομίζεις 

τεθεικέναι τοὺς νόμους τούτους; ᾿Εγὼ μέν, ἔφη, θεοὺς 

οἶμαι τοὺς νόμους τούτους τοῖς ἀνθρώποις θεῖναι᾽ καὶ γὰρ 

παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις πρῶτον νομίζεται θεοὺς σέβειν. 

Οὐκοῦν καὶ γονέας τιμᾶν πανταχοῦ νομίζεται; Καὶ τοῦτο, 

ἔφη. Οὐκέτι μοι δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὗτος θεοῦ 

νόμος εἶναι. Τί δή; ἔφη. Ὅτι, ἔφη, αἰσθάνομαί τινας 

παραβαίνοντας αὐτόν. Καὶ γὰρ ἄλλα πολλά, ἔφη, παρα- 

νομοῦσιν᾽ ἀλλὰ δίκην γέ τοι διδόασιν οἱ παραβαίνοντες 

τοὺς ὑπὸ τῶν θεῶν κειμένους νόμους, ἣν οὐδενὶ τρόπῳ 

δυνατὸν ἀνθρώπῳ διαφυγεῖι', ὥσπερ τοὺς ὑπ᾽ ἀνθρώπων 

κειμένους νόμους ἔνιοι παραβαίνοντες διαφεύγουσι τὸ 

δίκην διδόναι, οἱ μὲν λανθάνοντες, οἵ δὲ βιαζόμενοι. 

Τί δέ; τοὺς εὖ ποιοῦντας ἀντευεργετεῖν οὐ πανταχοῦ 

νόμιμόν ἐστι; Νόμιμον ἔφη" παραβαίνεται δὲ καὶ τοῦτο. 

Οὐκοῦν καὶ οἱ τοῦτο παραβαίνοντες δίκην διδόασι, φίλων 

μὲν ἀγαθῶν ἔρημοι γιγνόμενοι, τοὺς δὲ μισοῦντας ἑαυτοὺς 

ἀναγκαζόμενοι διώκειν" ἢ οὐχ οἱ μὲν εὖ ποιοῦντες τοὺς 

χρωμένους ἑαυτοῖς ἀγαθοὶ φίλοι εἰσίν, οἱ δὲ μὴ ἀντ- 

εὐεργετοῦντες τοὺς τοιούτους διὰ μὲν τὴν ἀχαριστίαν 
“ ᾽ “ “ “ 

5 μισοῦνται ὑπ᾽ αὐτῶν, διὰ δὲ τὸ μάλιστα λυσιτελεῖν τοῖς 
᾽ ΄- ΄ὔ΄ , ὩΣ Ἂς ᾿Ὶ 

τοιούτοις χρῆσθαι τούτους μάλιστα διώκουσι; Νὴ τὸν 

19 

20 

21 

24 
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Δί᾽, ὦ Σώκρατες, ἔφη, θείοις ταῦτα πάντα ἔοικε" τὸ 

γὰρ τοὺς νόμους αὐτοὺς τοῖς παραβαίνουσι τὰς τιμωρίας 
Ν 7, μὴ “ὍΔ ᾿, - 
ἔχειν βελτίονος ἢ κατ᾽ ἄνθρωπον νομοθέτου δοκεῖ μοι 

᾿ - , - Ὡ ες ΄ Ν ΣΡ ρ’- ον 980. , 
25 εἶναι. ἸΠότερον οὖν, ὦ ἱππία, τοὺς θεοὺς ἡγεῖ τὰ δίκαια 

νομοθετεῖν ἢ ἄλλα τῶν δικαίων; Οὐκ ἄλλα μὰ Δῦ, ἔφη; 

ολῇ γὰρ ἂν ἄλλος γέ τις τὰ δίκαια νομοθετήσειεν εἰ ὙΡ 4 μ Ἴ 
5» “ ΄“ » Ν 

μὴ θεός. Καὶ τοῖς θεοῖς ἄρα, ὦ Ἱππία, τὸ αὐτὸ δίκαιόν 

τε καὶ νόμιμον εἷναι ἀρέσκει. 
Ἔ “ ’ Ν, , ξ 5» ’ 

οιαῦτα λέγων τε καὶ πράττων δικαιοτέρους ἐποίει 

τοὺς πλησιάζοντας. 

ΘΗ ΡΈΡΙΕ Ὁ. 

17,1 αγιοΐλεγ 7655071 19 ᾿ιεὲλγαϊδηητές ἀ6 σλοτὺς ἐλε ουϊς ΟΣ σε 
2γιαἰεζσειες ἀγα ἐλε ὀεγιεές ὁ σο}7: γε γα, τυλζοῖ ἠα έε 
αἰογιδ αὔογας {7146 αγιεἶ 2ε7»αγιε71} λα ῥάίεςς 7 δοέν ο7. οὗ 

φε]γιαῖ. 

1 Ὥς δὲ καὶ πρακτικωτέρους ἐποίει τοὺς συνόντας 

ἑαυτῷ, νῦν αὖ τοῦτο λέξω. νομίζων γὰρ ἐγκράτειαν ὑπάρ- 
5 Ν “ “ ,ὔ ’ ’ σ 

ειν ἀγαθὸν εἶναι τῷ μέλλοντι καλόν τι πράξειν, πρῶ- 
ῃ ρ ᾽ ρ 

τον μὲν αὐτὸς φανερὸς ἦν τοῖς συνοῦσιν ἠσκηκὼς αὑτὸν 
ἀλ , Ἂ ’ ν ΄, μάλιστα πάντων ἀνθρώπων, ἔπειτα διαλεγόμενος προε- 

’ κ 

τρέπετο πάντων μάλιστα τοὺς συνόντας πρὸς ἐγκράτειαν. 

8 ἀεὶ μὲν οὖν περὶ τῶν πρὸς ἀρετὴν χρησίμων αὐτός τε 

διετέλει μεμνημένος καὶ τοὺς συνόντας πάντας ὑπομιμ- 
ἘΠῚ . Ξ μι , δι᾽ νι; " Ν Ὑ5Δ4.7 Ν 
νήσκων᾽ οἷδα δέ ποτε αὐτὸν καὶ πρὸς Εὐθύδημον περὶ 

ἐγκρατείας τοιάδε διαλεχθέντα' Εἰπέ μοι, ἔφη. ὦ Εὐθύ- 
᾿ -“ ΝΑῚ Ν 

δημε, ἄρα καλὸν καὶ μεγαλεῖον νομίζεις εἶναι καὶ ἀνδρὶ 
»“» « ’ὔ ’ ΝΜ 

8 καὶ πόλει κτῆμα ἐλευθερίαν ; Ὡς οἷόν τέ γε μάλιστα, ἔφη. 

ΙΟ 

- σι 

20 
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“ μὴ ᾿ ἐὐϑεξι ἵ - Ν “- , ς “- Ν Οστις οὖν ἄρχεται ὑπὸ τῶν διὰ τοῦ σώματος ἡδονῶν καὶ 
“ 

διὰ ταύτας μὴ δύναται πράττειν τὰ βέλτιστα, νομίζεις τοῦ- 
ΕῚ σ 

τον ἐλεύθερον εἶναι; ἽΠκιστα, ἔφη. Ἴσως γὰρ ἐλευθέριον 
, ’ὔ Ν “ Ν , φ ἌΓ Ὁ Ν 

φαίνεταί σοι τὸ πράττειν τὰ βέλτιστα, εἶτα τὸ ἔχειν τοὺς 
ς Ν, “ -“ 5 4 ᾿, κωλύσοντας τὰ τοιαῦτα ποιεῖν ἀνελεύθερον νομίζεις ; Παν- 

, γ  ϑ.Ἂ , ν᾿ ἐννας ες 5 . τάπασί γ᾽ ἔφη. ἸΠαντάπασιν ἄρα σοι δοκοῦσιν οἱ ἀκρατεῖς 

ἀνελεύθεροι εἶναι; Νὴ τὸν Δί᾽ εἰκότως. Πότερα δέ σοι 
“- όταν “ ΄ ’ ἃς “ ’ 

δοκοῦσιν οἱ ἀκρατεῖς κωλύεσθαι μόνον τὰ κάλλιστα πραᾶτ- 
δ Ν 5 » Ἀῷ » - δον 

τειν, ἢ καὶ ἀναγκάζεσθαι τὰ αἴσχιστα ποιεῖν ; Οὐδὲν 
φ Ν ,. ὯΝ “ “ 5 “ ΝΟ. .-“ ἧττον ἔμοιγ᾽, ἔφη. δοκοῦσι ταῦτα ἀναγκάζεσθαι ἢ ἐκεῖνα 

’ ᾽ὔ . 7 [2 ε -“ Ν Ν 

κωλύεσθαι. Ἰ]οίους δέ τινας δεσπότας ἡγεῖ τοὺς τὰ 
Ν Ν ΄ ν Ν “ 5 “ ε μὲν ἄριστα κωλύοντας. τὰ δὲ κάκιστα ἀναγκάζοντας ; “Ὡς 

δυνατὸν νὴ Δί᾽, ἔφη, κακίστους. Δουλείαν δὲ ποίαν κα- 
’, ’, ᾿ . "ἡ , ΝΜ Ἂς Ν » 

κίστην νομίζεις εἶναι; ᾿Εγὼ μέν, ἔφη, τὴν παρὰ τοῖς 
, ’ Ν ᾽ὔ 7 ε 

κακίστοις δεσπόταις. Τὴν κακίστην ἄρα δουλείαν οἱ 

ἀκρατεῖς δουλεύουσιν ; "ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη. Σοφίαν δὲ 

τὸ μέγιστον ἀγαθὸν οὐ δοκεῖ σοι ἀπείργουσα τῶν ἀν- 
« Ν Ἷ εν 

θρώπων ἡ ἀκρασία εἰς τοὐναντίον αὐτοὺς ἐμβάλλειν ; ἢ 
“-“ »-“" - “ 

οὐ δοκεῖ σοι προσέχειν τε τοῖς ὠφελοῦσι καὶ καταμαν- 
Ἂς , Ν θάνειν αὐτὰ κωλύειν ἀφέλκουσα ἐπὶ τὰ ἡδέα, καὶ πολ- 

᾿ , “ “ “ “ 

λάκις αἰσθανομένους τῶν ἀγαθῶν τε καὶ τῶν κακῶν 
 . ᾿Ξ . ῷ τ" 

ἐκπλήξασα ποιεῖν τὸ χεῖρον ἀντὶ τοῦ βελτίονος αἱρεῖ- 
“ Ἃ , “ 3 » 

σθαι; Τίγνεται τοῦτ᾽, ἔφη. Σωφροσύνης δέ, ὦ Εὐθύ- 
΄ Ε ᾿ Ω Ἃ “2 . , 3 

δημε, τίνι ἂν φαῖμεν ἧττον ἢ τῷ ἀκρατεῖ προσήκειν ; 
» ᾿ς Ν ᾿ῷ Ν 5 7ὔ ΄ 4 5 , 

αὐτὰ γὰρ δήπου τὰ ἐναντία σωφροσύνης καὶ ἀκρασίας 
“ “ “-“ ᾽ 

ἔργα ἐστίν. ᾿Ὁμολογῶ καὶ τοῦτο, ἔφη. Τοῦ δ᾽ ἐπιμε- 
. Φ , γ , - " 

λεῖσθαι ὧν προσήκει οἴει τι κωλυτικώτερον εἶναι ἀκρα- 
“-“ “3 “-“ 2 Ἂ 

σίας ; Οὔκουν ἔγωγ᾽, ἔφη. Τοῦ δὲ ἀντὶ τῶν ὠφελούντων 

τὰ βλάπτοντα προαιρεῖσθαι ποιοῦντος, καὶ τούτων μὲν 

ἐπιμελεῖσθαι, ἐκείνων δὲ ἀμελεῖν πείθοντος, καὶ τοῖς 
“ “-“ , 

σωφρονοῦσι τὰ ἐναντία ποιεῖν ἀναγκάζοντος οἴει τι ἀν- 

ἀν τ»... 
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͵ὔ , “᾿ 93 ’ Ν ᾽ - ΄ς 5" ’ 

8 θρώπῳ κάκιον εἶναι ; Οὐδέν, ἔφη. Οὐκοῦν τὴν ἐγκρα- 
΄-“ “Ὁ. ΄ 

τειαν τῶν ἐναντίων ἢ τὴν ἀκρασίαν εἰκὸς τοῖς ἀνθρώ- 
: ΞΕ κα “ 4 Ν ΩΝ Ν ᾿] “ »ἢ “ 

ποις αἰτίαν εἶναι ; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ τῶν 
5 ’ὔ Ἂς » ΒΝ ἢ Ν Ὁ 5" , ΝΜ 

ἐναντίων τὸ αἴτιον εἰκὸς ἄριστον εἶναι ; Εἰκὸς γάρ, ἔφη. 
Μ 3 ΠΝ ᾽ , Εοικεν ἄρ᾽, ἔφη. ὦ Εὐθύδημε, ἄριστον ἀνθρώπῳ ἐγκρά- 

- Ἷ ον ΄ , 

τεια εἶναι; Εἰκότως γάρ, ἔφη, ὦ Σώκρατες. ᾿Εκεῖνο δέ, 
ν, ν ΕΣ ΧΜ ΄7 -» 
ὦ Εὐθύδημε, ἤδη πώποτε ἐνεθυμήθης ; Ποῖον ; ἔφη. 
σ ὝΣ Ἐπ δ ϑτκ ν τ ΄ δ Ὁ ΄, 
Οτι καὶ ἐπὶ τὰ ἡδέα, ἐφ᾽ ἅπερ μόνα δοκεῖ ἡ ἀκρασία 

Ν, Ψ ἌἝ » - αν Ν » , ΝΜ ς 3 

τοὺς ἀνθρώπους ἄγειν, αὐτὴ μὲν οὐ δύναται ἄγειν, ἡ ὃ 
Γ, » - "» 

ἐγκράτεια πάντων μάλιστα ἤδεσθαι ποιεῖ. Πῶς ; ἔφη. 
σρ ς Ν τ ΄, 2 5. Ὁ - ᾿Ὰ Ν Ὥσπερ ἡ μὲν ἀκρασία οὐκ ἐῶσα καρτερεῖν οὔτε λιμὸν 

4 ’ὔὕ ΝΜ 2 Ἂ Μ 5 ’, 59. φ ’ 

οὔτε δίψος οὔτε ἐπιθυμίαν οὔτε ἀγρυπνίαν, δι ὧν μόνων 
ν ε , Ν - Ν -“ «ες , ϑι' ᾿ ͵ὔ 

ἔστιν ἡδέως μὲν φαγεῖν τε καὶ πιεῖν, ἡδέως δ᾽ ἀναπαύ- 
,ὔ Ν “ σασθαί τε καὶ κοιμηθῆναι, περιμείναντας καὶ ἀνασχο- 

’ “ Ἂ “- »" χω 

μένους ἕως ἂν ταῦτα ὡς ἔνι ἥδιστα γένηται, κωλύει τοῖς 
, , “"-- 

ἀναγκαιοτάτοις τε καὶ συνεχεστάτοις ἀξιολόγως ἤδεσθαι: 
ς ᾽ , “-“ - Ν 

ἡ δ᾽ ἐγκράτεια μόνη ποιοῦσα καρτερεῖν τὰ εἰρημένα μόνη 
κ᾿ .“ αὐ ΄ὕ τ ἣν κ᾿ " , 

καὶ ἥδεσθαι ποιεῖ ἀξίως μνήμης ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις. 

10 Παντάπασιν, ἔφη, ἀληθῆ λέγεις. ᾿Αλλὰ μὴν τοῦ μαθεῖν 
Ν Ν “ ΄ “ 

τι καλὸν κἀγαθὸν καὶ τοῦ ἐπιμεληθῆναι τῶν τοιούτων 
Ν ᾽ κ Ν Ν Ν « “ -“ “ , 

τινὸς δι᾿ ὧν ἂν τις καὶ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα καλῶς διοικήσειε 
Ν ΄ς- « ““ ῳ “- ᾿ ΓΑ Ν ΄ Ν 

καὶ τὸν ἑαυτοῦ οἶκον καλῶς οἰκονομήσειε καὶ φίλοις καὶ 
, ’, νΝ 9 

πόλει ὠφέλιμος γένοιτο καὶ ἐχθροὺς κρατήσειεν, ἀφ᾽ ὧν 
» γ᾿. ] Ἷ ς Ἂ Ἂς αι ε ἈΝ ’ 

οὐ μόνον ὠφέλειαι, ἀλλὰ καὶ ἡδοναὶ μέγισται γίγνονται, 
-“ “ ᾿ 

οἱ μὲν ἐγκρατεῖς ἀπολαύουσι πράττοντες αὐτά, οἱ δ᾽ 
“ 9 ΜΝ ,ὔ ΄-“ Ν , 

ἀκρατεῖς οὐδενὸς μετέχουσι. τῷ γὰρ ἂν ἧττον φήσαιμεν 
΄ ’ “Ἅ, Φ .Φ “- 

τῶν τοιούτων προσήκειν ἢ ᾧ ἥκιστα ἔξεστι ταῦτα πράτ- 
Ψ' “-“ - κ᾿ 

τειν, κατεχομένῳ ἐπὶ τῷ σπουδάζειν περὶ τὰς ἐγγυτάτω 
᾿ ᾿ς “-“ “ 

ἡδονάς ; καὶ ὁ Εὐθύδημος, Δοκεῖς μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 
᾿ Ν κ “-“ .- ΄- 

λέγειν ὡς ἀνδρὶ ἥττονι τῶν διὰ τοῦ σώματος ἡδονῶν 
᾿ 5 ΄ “- “ ’ , Ν , 

πάμπαν οὐδεμιᾶς ἀρετῆς προσήκει. Τί γαρ διαφέρει 

ὃ 

ωι 
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ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, ἄνθρωπος ἀκρατὴς θηρίου τοῦ ἀμαθε- 
Ν Ν ͵ Ν “-“ Ν 

στάτου ; ὅστις γὰρ τὰ μὲν κράτιστα μὴ σκοπεῖ, τὰ 

ἥδιστα δ᾽ ἐκ παντὸς τρόπου ζητεῖ ποιεῖν, τί ἂν διαφέροι 
“ ἢ , “ 3 Ν ἴω Ψ , 

τῶν αφρονεστάτων βοσκημάτων ; ἀλλα τοῖς ἐγκρατέσι 
» Ν “ , δὴ μόνοις ἔξεστι σκοπεῖν τὰ κράτιστα τῶν πραγμάτων, καὶ 

λόγῳ καὶ ἔργῳ διαλέγοντ τὰ γένη τὰ μὲν ἀγαθὰ γᾷ ργᾷ γοντας κατὰ γένη τὰ μὲν ἀγ 
προαιρεῖσθαι, τῶν δὲ κακῶν ἀπέχεσθαι. καὶ οὕτως ἔφη 15 
ὌΝ Ν 5 , Ν , Ν 
ἀρίστους τε καὶ εὐδαιμονεστάτους ἄνδρας γίγνεσθαι καὶ 

’ διαλέγεσθαι δυνατωτάτους. ἔφη δὲ καὶ τὸ διαλέγεσθαι 

ὀνομασθῆναι ἐκ τοῦ συνιόντας κοινῇ βουλεύεσθαι διαλέ- 

γοντας κατὰ γένη τὰ πράγματα. δεῖν οὖν πειρᾶσθαι ὅτι 
“ , 

μάλιστα πρὸς τοῦτο ἑαυτὸν ἕτοιμον παρασκευάζειν καὶ 
΄ δι -“ 5 ’ Ν , 

τούτου μάλιστα ἐπιμελεῖσθαι: ἐκ τούτου γὰρ γίγνεσθαι 
μὴ ’ ᾿ ἄνδρας ἀρίστους τε καὶ ἡγεμονικωτάτους καὶ διαλεκτικω- 

τάτους. 

ΟΡ ΕΣ ΕΘΗ 

71. 7π1αγιν (7 γεγιζ γ)0γ715 077 δαεοίογισο, ας φΖοέν, 745 1Ζ66, τοΐς- 

«ἴοι, ἔλε σοοαΐ αι] ἑουεῖν, ἀγα] ξοτέζγασε, ϑοογαΐζες Ζἐηδέγαζες 

λὲς ἀοείγἼο ἐλαΐ τϊγΖηε ἐς Φριοτσίσαῖσε. 
.ρ Ν Χ , 5 Ἂς ’ 
Ὡς δὲ καὶ διαλεκτικωτέρους ἐποίει τοὺς συνόντας, 

Ι, ᾿ “ , “ Ν Ν 

πειράσομαι καὶ τοῦτο λέγειν. Σωκράτης γὰρ τοὺς μὲν 
59. » ,ἦ ε“' ν “- " ὅροις ᾧ Χ ὅν ον 

εἰδότας τί ἕκαστον εἴη τῶν ὄντων ἐνόμιζε καὶ τοῖς ἄλλοις 
ΕΝ “ ’ 

ἃν ἐξηγεῖσθαι δύνασθαι. τοὺς δὲ μὴ εἰδότας οὐδὲν ἔφη 
" ᾿ θαυμαστὸν εἶναι αὐτούς τε σφάλλεσθαι καὶ ἄλλους σφάλ- 

τ κ . ἘΡΕΤ 
λειν᾽ ὧν ἕνεκα σκοπῶν σὺν τοῖς συνοῦσι τί ἕκαστον εἴη 

“ » 945 7 ΕΣ: , Ας μ 3 [ἢ ’ὔ 

τῶν ὄντων οὐδέποτ᾽ ἔληγε. πάντα μὲν οὖν ἡ διωρίζετο 
Ψ “ πολὺ ἔργον ἂν εἴη διεξελθεῖν: ἐν ὅσοις δὲ τὸν τρόπον 

π΄  παοὺνῪον . 
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΄-“ ᾽ὔ “ ΄ 

8 τῆς ἐπισκέψεως δηλώσειν οἶμαι, τοσαῦτα λέξω. πρῶτον 
. ΄ ΄ 

δὲ περὶ εὐσεβείας ὧδέ πως ἐσκόπει. Εἰπέ μοι, ἔφη, 
“" 3 ᾽ὔ »»ἢ ᾽7ὔ ᾿] ,ὔ Φ φιο ὯΡ 

ὦ Εὐθύδημε, ποῖόν τι νομίζεις εὐσέβειαν εἶναι ; καὶ ὅς, 

Κάλλιστον νὴ Δί,, ἔφη. "ἔχεις οὖν εἰπεῖν ὁποῖός τις ὁ 
Ε ΄ Ρ ) Ν Ν “Ἂν ε “ Ν “ 

εὐσεβής ἐστιν ; “Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, ἔφη. ὁ τοὺς θεοὺς τιμῶν. 5 

Ἔξεστι δὲ ὃν ἄν τις βούληται τρόπον τοὺς θεοὺς τιμᾶν ; 
3 -“ “ “-“ “ 

8 Οὐκ ἀλλὰ νόμοι εἰσὶ καθ᾽ οὺς δεῖ τοῦτο ποιεῖν. Οὐκοῦν 
« Ν ’ 4 5. ἥ φῶς ΩΝ ε »-" Ν Ν 

ὁ τοὺς νόμους τούτους εἰδὼς εἰδείη ἂν ὡς δεῖ τοὺς θεοὺς 
΄ Φ - ΄-΄ 

τιμᾶν ; Οἶμαι ἔγωγ᾽, ἔφη. ἾΑρ᾽ οὖν ὁ εἰδὼς ὡς δεῖ τοὺς 
Ν ΄-΄ ΄ ΄-“ ΄-“ ΕΥ̓ 

θεοὺς τιμᾶν οὐκ ἄλλως οἴεται δεῖν τοῦτο ποιεῖν ἢ ὡς τὸ 
«Ψ ν “ἃ 

οἷδεν ; Οὐ γὰρ οὖν, ἔφη. ἔΑλλως δέ τις θεοὺς τιμᾷ ἢ ὡς 

4 οἴεται δεῖν ; Οὐκ οἶμαι, ἔφη. ῳὋὉ ἄρα τὰ περὶ τοὺς θεοὺς 
΄ ΡΣ 7 ΕΣ Ν ᾿ “ “ Ν 

νόμιμα εἰδὼς νομίμως ἂν τοὺς θεοὺς τιμῷῴη ; ΠΠὰνυ μὲν 
οὖν Οὐ οὔ “ 7 ““ «ς ὃ - ΦᾺΣ ΠΩ Ν κοῦν ὅ γε νομίμως τιμῶν ὡς δεῖ τιμᾷ ; ἸΤῶς γὰρ 

»Μ «ς 4 «ες »-“" “ Ν οὔ ; Ὃ δέ γε ὡς δεῖ τιμῶν εὐσεβής ἐστι ; Πάνυ μὲν οὖν, 15 
Ν «ς Μ Ἂς ΝΥ '᾿ Ν ’ 5: Ν » “ 

ἔφη. Ὃ ἄρα τὰ περὶ τοὺς θεοὺς νόμιμα εἰδὼς ὀρθῶς 
μὴ Ε΄ Ἂν τ Ν, « “ Μ Ε] Χ “ Υ̓ 
ἂν ἡμῖν εὐσεβὴς ὡρισμένος εἴη; Ἐμοὶ γοῦν, ἔφη, 

δοκεῖ. 
ΕῚ ’ μὶ ΐ 56 ᾿Ανθρώποις δὲ ἄρα ἔξεστιν ὃν ἄν τις τρόπον βού- 

ληται χρῆσθαι; Οὐκ ἀλλὰ καὶ περὶ τούτους ὁ εἰδὼς ἅ 20 

ἐστι νόμιμα, καθ’ ἃ δεῖ πρὸς ἀλλήλους χρῆσθαι, νόμι- 
“ ΄“ 7 

μος ἂν εἴη. Οὐκοῦν οἱ κατὰ ταῦτα χρώμενοι ἀλλήλοις 
«ε - “ “ Ν Μ ᾽ “ “ « “- 

ὡς δεῖ χρῶνται; Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν οἵ γε ὡς δεῖ 
Ἃ υ “- “ , Ν μιν Ν ᾽ “ 

χρώμενοι καλῶς χρῶνται ; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν 

τὸ οι 

΄“ “-“ 5 ᾽ "» ᾽ -“ Ἷ 

οἵ γε τοῖς ἀνθρώποις καλῶς χρώμενοι καλῶς πράττουσι 
Ἂς 5 7] Ἷ 5» ’ὔ Ε] Ν ᾿] “ « -“" 

τὰ ἀνθρώπεια πράγματα ; Εἰκός γ᾽, ἔφη. Οὐκοῦν οἱ τοῖς 
» “ , Ν ᾿' 

νόμοις πειθόμενοι δίκαια οὗτοι ποιοῦσι ; Πάνυ μὲν οὖν, 
»-" -" ἃ 

8 ἔφη. Δίκαια δέ, ἔφη, οἶσθα ὁποῖα καλεῖται ; “Α οἱ νόμοι 

κελεύουσιν, ἔφη. Οἱ ἄρα ποιοῦντες ἃ οἱ νόμοι κελεύουσι 

δίκαιά τε ποιοῦσι καὶ ἃ δεῖ; Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν οἵ 30 
Ν Ἃ “ ’ὔ 7 " ἊΨ ΝΜ 9 Ν 

γε τὰ δίκαια ποιοῦντες δίκαιοί εἰσιν ; Οἷμαι ἔγωγ᾽, ἔφη. 
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Οἴει οὖν τινας πείθεσθαι τοῖς νόμοις μὴ εἰδότας ἃ οἱ 
Ἂ “ 

νόμοι κελεύουσιν ; Οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφη. Εἰδότας δὲ ἃ δεῖ 

ποιεῖν οἴει τινὰς οἴεσθαι δεῖν μὴ ποιεῖν ταῦτα ; Οὐκ 
“- - “ μν 

οἶμαι, ἔφη. Οἶδας δέ τινας ἄλλα ποιοῦντας ἢ ἃ οἴονται 
- “5 3 

δεῖν ; Οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφη. Οἱ ἄρα τὰ περὶ ἀνθρώπους νό- 
ς«. 3 Ω Ν ΄ Ἶ “ “- 

μιμα εἰδότες οὗτοι τὰ δίκαια ποιοῦσι ; Πάνυ μὲν οὖν, 

ἔφη. Οὐκοῦν οἵ γε τὰ δίκαια ποιοῦντες δίκαιοί εἰσι ; 

Τίνες γὰρ ἄλλοι ; ἔφη. ᾿Ορθῶς ἄν ποτε ἄρα ὁριζοίμεθα 
ε ΄ , κ Ν “5. 7 Ν ΝΥ ΥΣ ΄ ὁριζόμενοι δικαίους εἶναι τοὺς εἰδότας τὰ περὶ ἀνθρώ- 

» “" 

πους νόμιμα ; "ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη. 
Ὁ ᾿ ΩΝ ’ὔ Ὁ, , “ 5 ᾽ς ’ ᾿ Σοφίαν δὲ τί ἂν φήσαιμεν εἶναι ; εἰπέ μοι, πότερά 

Ὁ “ ε ἃ -Ξ “ Ν ων σοι δοκοῦσιν οἱ σοφοὶ ἃ ἐπίστανται, ταῦτα σοφοὶ εἶναι, 
“Ἃ ᾿] “Ὰ [ Ν. “ κ ’ὔ ΓΝ . ’, “ ἢ εἰσί τινες ἃ μὴ ἐπίστανται σοφοί ; Α ἐπίστανται δῆ- 
Χδ Ρ ν Ξ: “- ΤΩΝ » [ Ν ΆΞΕΝ [2 ν ὅτι, ἔφη πῶς γὰρ ἄν τις ἅ γε μὴ ἐπίσταιτο, ταῦτα 

. ΄ σοφὸς εἴη ; ἾΑρ᾽ οὖν οἱ σοφοὶ ἐπιστήμῃ σοφοί εἰσι ; Τίνι 
ἧς Ν Ν Ν » ’ ν Ν. 9 ᾳ 

γὰρ ἄν, ἔφη, ἄλλῳ τις εἴη σοφός, εἴ γε μὴ ἐπιστημῇ ; 
αἰ τς 

ἔΑλλο δέ τι σοφίαν οἴει εἶναι ἢ ᾧ σοφοί εἰσιν ; Οὐκ 
Ν κα ν Ε] ἔγωγε. ᾿Επιστήμη ἄρα σοφία ἐστίν ; "Ἔμοιγε δοκεῖ. ἾΑρ 

“ -" »} Ν “Φ Ν » ΄ 

οὖν δοκεῖ σοι ἀνθρώπῳ δυνατὸν εἶναι τὰ ὄντα πάντα 
Ὁ ϑ, “ ἐπίστασθαι ; Οὐδὲ μὰ Δί ἔμοιγε πολλοστὸν μέρος αὖ- 

΄ , Ν Ε ᾶς 3 ’, Ν Φ τῶν. Πάντα μὲν ἄρα σοφὸν οὐχ οἷόν τε ἄνθρωπον εἶ- 
“ ὰ “ 

ναι; Μὰ Δῦ οὐ δῆτα, ἔφη. ὋὋ ἄρα ἐπίσταται ἕκαστος, 
Ξ Γ Ἰρὴ 

τοῦτο καὶ σοφός ἐστιν ; "Ἔμοιγε δοκεῖ. 

ἾΑρ᾽ οὖν, ὦ Εῤθύδημε, καὶ τἀγαθὸν οὕτω ζητητέον 8 
΄“- -“" ’ 

ἐστί; Πῶς ; ἔφη. Δοκεῖ σοι τὸ αὐτὸ πάσιν ὠφέλιμον 
ἈΝ , Ε "-»" 

εἶναι ; Οὐκ ἔμοιγε. Τί δέ; τὸ ἄλλῳ ὠφέλιμον οὐ δοκεῖ 
“ἮΝ 4 Ἀ “ Ν , ἂψ, Μ» σοι ἐνίοτε ἄλλῳ βλαβερὸν εἶναι ; Καὶ μάλα, ἔφη. ᾿Αλλο 

Ε] ᾿ Χ με Ε δ᾽ ἄν τι φαίης ἀγαθὸν εἶναι ἢ τὸ ὠφέλιμον ; Οὐκ ἔγωγ᾽, 

Φ 
] 

ἔφη. Τὸ ἄρα ὠφέλιμον ἀγαθόν ἐστιν ὅτῳ ἂν ὠφέλιμον 

ἢ; Δοκεῖ μοι, ἔφη. ἔ 
ΟῚ “ μι Δ Τὸ δὲ καλὸν ἔχοιμεν ἄν πως ἄλλως εἰπεῖν, ἢ ἔστιν ὃ 9 

ΝΕ δον: μῶν. 

ιν». 
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5 ’ Ἀ “, ΄- μὴ -“ εν Ν Ψ .Ὃ “ Δ “ 

ὀνομάζεις καλὸν ἢ σῶμα ἢ σκεῦος ἢ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν, ὃ οἷ- 

σθα πρὸς πάντα καλὸν ὄν; Μὰ Δί οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφη. 
- 3 ΚΝ Ν ὰ ἃ “ ΄ Ξ Ν “ Αρ᾽ οὖν πρὸς ὃ ἂν ἕκαστον χρήσιμον ἢ, πρὸς τοῦτο 

ἑκάστῳ καλῶς ἔχει χρῆσθαι ; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Κα- 
Ν Ν Ἀ ΓᾺ 5 Ν μὴ μον ν Κ᾿ ΡΨ Ἢ 

λὸν δὲ πρὸς ἄλλο τι ἐστὶν ἕκαστον ἢ πρὸς Ὁ ἑκάστῳ 

καλῶς ἔχει χρῆσθαι ; Οὐδὲ πρὸς ἕν ἄλλο, ἔφη. Τὸ χρή- 
ἄ λό ΕῚ Ν Δ Ων Φ Ἂ ὦ ἜΤ Ξ 

σιμον ἄρα καλόν ἐστι πρὸς ὃ ἂν ἢ χρήσιμον ; ΓἜμοιγε 
᾿ ,γ88 

δοκεῖ, ἔφη. 

᾿Ανδρείαν δέ, ὦ Εὐθύδημε, ἄρα τῶν καλῶν νομίζεις 

εἶναι; Κάλλιστον μὲν οὖν ἔγωγ᾽, ἔφη. Χρήσιμον ἄρα οὐ 

πρὸς τὰ ἐλάχιστα νομίζεις τὴν ἀνδρείαν ; Νὴ Δί, ἔφη, 
Ἧς Ν ,ὔ Ν ἊΨ . Ρ] μ -" Ν Ν πρὸς τὰ μέγιστα μὲν οὖν. ἼΑρ᾽ οὖν δοκεῖ σοι πρὸς τὰ 

δεινά τε καὶ ἐπικίνδυνα χρήσιμον εἶναι τὸ ἀγνοεῖν αὐτά ; 
σ “ ᾽ κ“ 

Ηκιστά γ᾽, ἔφη. Οἱ ἄρα μὴ φοβούμενοι τὰ τοιαῦτα 
Ν -“ - 

διὰ τὸ μὴ εἰδέναι τί ἐστιν οὐκ ἀνδρεῖοί εἰσι; Νὴ Δί, 
Υ -Ξ ᾿ Ν “ “ , Ἁ ἔφη" πολλοὶ γὰρ ἂν οὕτω γε τῶν τε μαινομένων καὶ 

τῶν δειλῶν ἀνδρεῖοι εἶεν. Τί δὲ οἱ καὶ τὰ μὴ δεινὰ 

δεδοικότες ; Ἔτι γε νὴ Δία, ἔφη, ἧττον. ἾἾΑρ᾽ οὖν τοὺς 
Ν Φ 4 Ν ἣς Ν Χ » ΄, » 5 

μὲν ἀγαθοὺς πρὸς τὰ δεινὰ καὶ ἐπικίνδυνα ὄντας ἀν- 
’ὔ ς “ “2 Ἁ Ν Ἀ , , Ν 

δρείους ἡγεῖ εἷναι, τοὺς δὲ κακοὺς δειλούς ; Πάνυ μὲν 
᾿ ν Η κσ οὖν, ἔφη. ᾿Αγαθοὺς δὲ πρὸς τὰ τοιαῦτα νομίζεις ἄλλους 

Αι Ἄ ἊΝ, “ » -“ “-“ ΄“ » 

τινὰς ἢ τοὺς δυναμένους αὐτοῖς καλῶς χρῆσθαι; Οὐκ 

ἀλλὰ τούτους, ἔφη. Κακοὺς δὲ ἄρα τοὺς οἵους τούτοις 

κακῶς χρῆσθαι; Τίνας γὰρ ἄλλους ; ἔφη. ἾΔρ᾽ οὖν ἕκαστοι 

χρῶνται ὡς οἴονται δεῖν ; Πῶς γὰρ ἄλλως, ἔφη ; ἾΔρ᾽ οὖν 
ςε Ν , “ “ » ε -“ “ 

οἱ μὴ δυνάμενοι καλῶς χρῆσθαι ἴσασιν ὡς δεῖ χρῆσθαι ; 
5» ͵ὔ ΄“ “ 

Οὐ δήπου γε, ἔφη. Οἱ ἄρα εἰδότες ὡς δεῖ χρῆσθαι, 
Ἁ , 

οὗτοι καὶ δύνανται ; Μόνοι γ᾽, ἔφη. Τί δέ; οἱ μὴ διη- 
’, “ ΄- “-“ 

μαρτηκότες, ἄρα κακῶς χρῶνται τοῖς τοιούτοις ; Οὐκ 
Φ Ν πω “ ΄, , 

οἶμαι, ἔφη. Οἱ ἄρα κακῶς χρώμενοι διημαρτήκασιν ; 
» 2 ΄- “-“ 

Εἰκός γ᾽, ἔφη. Οἱ μὲν ἄρα ἐπιστάμενοι τοῖς δεινοῖς τε 
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καὶ ἐπικιυδύνοις καλῶς χρῆσθαι ἀνδρεῖοί εἰσιν, οἱ δὲ 

διαμαρτάνοντες τούτου δειλοί; "Ἔμοιγε δοκοῦσιν, ἔφη. 

«1 αἰείϊγείζογι ο7 115 15 δἠοτὺγ ὀεζτσδε) ζ17ι0 5 1 ἀραἴ Ζγ7. 2121}, 
αμα λίς »ιείμοα ο7 Ζραμείζσε γεαδολ7ι ἐς 1{{1457α θα. 

Βασιλείαν δὲ καὶ τυραννίδα ἀρχὰς μὲν ἀμφοτέρας 18 

ἡγεῖτο εἶναι, διαφέρειν δὲ ἀλλήλων ἐνόμιζε. τὴν μὲν 
Ν “-“ ᾿ “-“ 

γὰρ ἑκόντων τε τῶν ἀνθρώπων καὶ κατὰ νόμους τῶν 
’ “5 ’ { ’ὔὕ ε -“ Ν ρο' ’ ΝΕ 

. πόλεων ἀρχήν, βασιλείαν ἡγεῖτο, τὴν δὲ ἀκόντων τε καὶ 

1ο 

25 

Ν Ν ’ οἰ ἘΠ 8' Ψ'' 7 

μὴ κατὰ νόμους. ἀλλ᾽ ὅπως ὁ ἄρχων βούλοιτο, τυραννίδα. 
Ν "» ΄- Ν 

καὶ ὅπου μὲν ἐκ τῶν τὰ νόμιμα ἐπιτελούντων αἱ ἀρχαὶ 

καθίστανται, ταύτην μὲν τὴν πολιτείαν ἀριστοκρατίαν 
ΡΟΣ ὦ “ “ Ἄ ’ , 
ἐνόμιζεν εἶναι, ὅπου δ᾽ ἐκ τιμημάτων, πλουτοκρατίαν, 

ὅπου δ᾽ ἐκ πάντων, δημοκρατίαν. 
΄ τὸ “ ,ὔ ᾿ Ν Ν᾽ Ν 

Εἰ δέ τις αὐτῷ περί του ἀντιλέγοι μηδὲν ἔχων σαφὲς 18 
, 

λέγειν, ἀλλ᾽ ἄνευ ἀποδείξεως ἤτοι σοφώτερον φάσκων 
»" Δ 5 Ν Δ Ἂ: μ " ’ “ἣΝ 

εἶναι ὃν αὐτὸς λέγοι ἢ πολιτικώτερον ἢ ἀνδρειότερον ἢ 
" “ ΄ ν ἰβές ἢ Ν [ Ἷ 3 “ μὰ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, ἐπὶ τὴν ὑπόθεσιν ἐπανῆγεν ἂν 

’ Ν 

πάντα τὸν λόγον ὧδέ πως Φὴς σὺ ἀμείνω πολίτην εἶναι 14 
ων δ »] »“» Δ Δ “ ’ Ν Ν φΦ ᾽ Φ 3 

ὃν σὺ ἐπαινεῖς ἢ ὃν ἐγώ ; Φημὶ γὰρ οὖν. Τί οὖν οὐκ 
“ -“ “ 5 “4 ’ὔ “ ΜΝ 5 ““ 

ἐκεῖνο πρῶτον ἐπεσκεψάμεθα, τί ἐστιν ἔργον ἀγαθοῦ 
,ὔ “-“ “- » “ " Ν Σ , 

πολίτου ; ἸΠοιῶμεν τοῦτο. Οὐκοῦν ἐν μὲν χρημάτων 
7, ὍΝ , διοικήσει κρατοίη ἂν ὃ χρήμασιν εὐπορωτέραν τὴν πό- 

λιν ποιῶν ; Πάνυ μὲν οὖν. Ἔν δέ γε πολέμῳ ὁ καθυ- 
, - κ Ἷ 

περτέραν τῶν ἀντιπάλων ; Πῶς γὰρ οὔ ; ᾽᾿Ἐν δὲ πρεσβείᾳ 
4 3 ἃ Ἃ ,ὔ 5 ἣν, ΄ ᾿ ΚΩ͂ 
ἂρ᾽ ὃς ἂν φίλους ἀντὶ πολεμίων παρασκευάζῃ ; Εἰκός γε. 

᾿] “ Ν 5 “ ξ , , Ν «ς ’ 

Οὐκοῦν καὶ ἐν δημηγορίᾳ ὁ στάσεις τε παύων καὶ ὁμό- 
5 “ ν -“ »“ τς “ ; 3 

νοιαν ἐμποιῶν ; "Ἔμοιγε δοκεῖ. οὕτω δὲ τῶν λόγων ἔπαν- 
, “ "-“" 

ἀγομένων, καὶ τοῖς ἀντιλέγουσιν αὐτοῖς φανερὸν ἐγίγνετο 
5 Ζ “ “ 

τἀληθές, ὁπότε δὲ αὐτός τι τῷ λόγῳ διεξίοι, διὰ τῶν 15 

ν᾿. 

νυ πο ὦ. 
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“ ςε ’ ᾿] ’ , ΄ Ν 
μάλιστα ὁμολογουμένων ἐπορεύετο, νομίζων ταύτην τὴν 

ἀσφάλειαν εἶναι λόγου. τοιγαροῦν πολὺ μάλιστα ὧν ἐγὼ 
Φ. . “ Ἂ Ψ ΄, ε “- -“ 

οἶδα, ὅτε λέγοι, τοὺς ἀκούοντας ὁμολογοῦντας παρεῖχε. 
ΝΥ Ν υ “9 ΜΞ“ Ν ΄υ Ν πὶ “ 

ἔφη δὲ καὶ “Ὅμηρον τῷ Οδυσσεῖ ἀναθεῖναι τὸ ἀσφαλῆ 
« Ὰ “ ε «ε 8 " ἃ Μ Ν ΄- ’ὔ 

ῥήτορα εἶναι, ὡς ἱκανὸν αὐτὸν ὄντα διὰ τῶν δοκούντων ς 
“ ι ’ Ν Ν. ’ 

τοῖς ἀνθρώποις ἄγειν τοὺς λόγους. 

ΘΕΆ ΒΕΓ ΞΕ ὙΠ. 

774 2γαεΐξίεα ἐ671227. 977) ϑοεγαΐες ἐς σλοτῦι 771: 1δς φοζίηιαίς οΥ 
2λ1ε “αΐμθ 97) ἐλε αὐείγαεσξ σοίεγισες, τὐλοσε σἰαγιααγαῖ γιτεδέ 
εὐ 7. δ τε 1{17γ. 

σ Ν φΦ ες “- Ν ε “ ε. , 1 Ὅτι μὲν οὖν ἁπλῶς τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἀπεφαίνετο 
, τ Ν ε “-“ ἅ΄. τσν » “ 

Σωκράτης πρὸς τοὺς ὁμιλοῦντας αὐτῷ δοκεῖ μοι δῆλοι 

ἐκ τῶν εἰρημένων εἶναι: ὅτι δὲ καὶ αὐτάρκεις ἐν ταῖς 

προσηκούσαις πράξεσιν αὐτοὺς εἶναι ἐπεμελεῖτο, νῦν το 
“ Ζ 4 Ν Ν Ὁ κὰ Ν φ. , Ν 

τοῦτο λέξω. πάντων μὲν γὰρ ὧν ἐγὼ οἶδα μάλιστα ἔμε- 

λεν αὐτῷ εἰδέναι ὅτου τις ἐπιστήμων εἴη τῶν συνόντων 
ἘΞ πὰ ὦ ᾿ν 7, » ᾿ “ » “-“ .ς ἡ “ 

αὑτῷ" ὧν δὲ προσήκει ἀνδρὶ καλῷ κἀγαθῷ εἰδέναι, ὅ τι 
Ν ὅς ὕἰἃς 9 ’ ,ὔ ’ “9.7 Ὄ.- 

μὲν «αὐτὸς εἰδείη, πάντων προθυμότατα ἐδίδασκεν" ὅτου 

δὲ αὐτὸς ἀπειρότερος εἴη, πρὸς τοὺς ἐπισταμένους ἤγει" 153 
᾽ ΄ δ. 7 Ἶ Ν Ν , “ , ν “ 

8 αὐτοὺς. ἐδίδασκε δὲ καὶ μέχρι ὅτου δέοι ἔμπειρον εἶναι 
κ ε 

ἑκάστου πράγματος τὸν ὀρθῶς πεπαιδευμένον. αὐτίκα 
“ ΓΑ Ν ΄ Ν -“ , “ 

γεωμετρίαν μέχρι μὲν τούτου ἔφη δεῖν μανθάνειν, ἕως 

ἱκανός τις γένοιτο, εἴ ποτε δεήσειε, γῆν μέτρῳ ὀρθῶς 
Ων “-“ Δ - εν “ Δ Ν τὶ 

ἢ παραλαβεῖν ἢ παραδοῦναι ἢ διανεῖμαι ἢ ἔργον ἀπο- 20 
“-“ ’ “-“ 

δείξασθαι. οὕτω δὲ τοῦτο ῥάδιον εἶναι μαθεῖν ὥστε τὸν 
Ἅ Ν “ σι ’ [μὲ “ ε ’ προσέχοντα τὸν νοῦν τῇ μετρήσει ἅμα τήν τε γῆν ὁπόση 

Ι, 
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5 Ν ὃς. ἢ Ἀπ “ 5 δ 5 ΄ Ν ἐστὶν εἰδέναι καὶ ὡς μετρεῖται ἐπιστάμενον ἀπιέναι. τὸ 8 

δὲ μέχρι τῶν δυσσυνέτων διαγραμμάτων γεωμετρίαν μαν- 

θάνειν ἀπεδοκίμαζεν. ὅ τι μὲν γὰρ ὠφελοίη ταῦτα οὐκ 
ν Ἔὐδισυ τι. ΄ὔ ᾿ ᾿ , Ὧν τ εν 3 » Ν ἔφη ὁρᾶν" καίτοι οὐκ ἄπειρός γε αὐτῶν ἦν. ἔφη δὲ 

ταῦτα ἱκανὰ εἶναι ἀνθρώπου βίον κατατρίβειν καὶ ἄλλων 

πολλῶν τε καὶ ὠφελίμων μαθημάτων ἀποκωλύειν. ἐκέ- 

λευε δὲ καὶ ἀστρολογίας ἐμπείρους γίγνεσθαι, καὶ ταύ- 
τῆς μέντοι μέχρι τοῦ νυκτός τε ὥραν καὶ μηνὸς καὶ 

ἐνιαυτοῦ δύνασθαι γιγνώσκειν ἕνεκα πορείας τε καὶ πλοῦ 
Ν “-“ Ἀν Ν “Ὁ Ν “Ὁ Ν Ὁ) ΄“ 

καὶ φυλακῆς, καὶ ὅσα ἄλλα ἢ νυκτὸς ἢ μηνὸς ἢ ἐνιαυτοῦ 

πράττεται, πρὸς ταῦτ᾽ ἔχειν τεκμηρίοις χρῆσθαι, τὰς ὥρας 
“ Χ [ο , 

τῶν εἰρημένων διαγιγνώσκοντας. καὶ ταῦτα δὲ ῥάδια 

εἶναι μαθεῖν παρά τε νυκτοθηρῶν καὶ κυβερνητῶν καὶ 

ἄλλων πολλῶν οἷς ἐπιμελὲς ταῦτα εἰδέναι. τὸ δὲ μέχρι 

τούτου ἀστρονομίαν μανθάνειν, μέχρι τοῦ καὶ τὰ μὴ ἐν τῇ 
Θικνν τ; 1 ἂν ν᾿ Ν δ ̓  , ὡ »-. θ , 

αὐτῇ περιφορᾷ ὄντα καὶ τοὺς πλάνητάς τε καὶ ἀσταθμήτους 

ἀστέρας γνῶναι, καὶ τὰς ἀποστάσεις αὐτῶν ἀπὸ τῆς γῆς 

καὶ τὰς περιόδους καὶ τὰς αἰτίας αὐτῶν ζητοῦντας κατατρί- 
» “-“ 3 , ᾿] , Ν Ν Ε ΄ 

βεσθαι, ἰσχυρῶς ἀπέτρεπεν. ὠφέλειαν μὲν γὰρ: οὐδεμίαν 
5... 5 » ν» δι νι τ 7 5. Ν , ν ΑΒ Ἐα 

οὐδ ἐν τούτοις ἔφη ὁρᾶν" καίτοι οὐδὲ τούτων γε ἀνήκοος 
δ. ἐν ἂν Ν ᾿ “ ς Ν ω ’ὔ »} ’ ἦν ἔφη δὲ καὶ ταῦτα ἱκανὰ εἶναι κατατρίβειν ἀνθρώπου 

βίον καὶ πολλῶν καὶ ὠφελίμων ἀποκωλύειν. ὅλως δὲ 

τῶν οὐρανίων, ἣ ἕκαστα ὁ θεὸς μηχανᾶται, φροντιστὴν 

γίγνεσθαι ἀπέτρεπεν" οὔτε γὰρ εὑρετὰ ἀνθρώποις αὐτὰ 
Ξε’, 4. ΝΜ ΄ -“ ς » - 
ἐνόμιζεν εἶναι, οὔτε χαρίζεσθαι θεοῖς ἂν ἡγεῖτο τὸν 

ἃ “, “ 7 ᾽ ᾿ ’ 
ζητοῦντα ἃ ἐκεῖνοι σαφηνίσαι οὐκ ἐβουλήθησαν. κιν- 

δυνεῦσαι δ᾽ ἂν ἔφη καὶ παραφρονῆσαι τὸν ταῦτα μεριμ- 
-“ 5 ΄ εν 3 ’ὔὕ ,’ [Φ 

νῶντα οὐδὲν ἧττον ἢ ᾿Αναξαγόρας παρεφρόνησεν, ὃ 
͵7 “-“ ΄-“ “ 

μέγιστον φρονήσας ἐπὶ τῷ τὰς τῶν θεῶν μηχανὰς ἐξη- 

γεῖσθαι. ἐκεῖνος γὰρ λέγων μὲν τὸ αὐτὸ εἶναι: πῦρ τε καὶ 
» 5 ’ “ Ν Ν “ ΩΝ ε «ς ,7 “ ἥλιον ἡγνόει ὅτι τὸ μὲν πῦρ οἱ ἄνθρωποι ῥᾳδίως καθορῶ- 

ι.» 
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σιν, εἰς δὲ τὸν ἥλιον οὐ δύνανται ἀντιβλέπειν, καὶ ὑπὸ 
Ν Ψει- ’ὔ ’ Ν ’ Ι͂ 

μὲν τοῦ ἡλίου καταλαμπόμενοι τὰ χρώματα μελάντερα 

ἔχουσιν, ὑπὸ δὲ τοῦ πυρὸς οὔ: ἠγνόει δὲ καὶ ὅτι τῶν ἐκ 

τῆς γῆς φυομένων ἄνευ μὲν ἡλίου αὐγῆς οὐδὲν δύναται 
“ Μ ε Ν ᾿ς “ ν ’, , 

καλῶς αὔξεσθαι, ὑπὸ δὲ τοῦ πυρὸς θερμαινόμενα πάντα 

ἀπόλλυται: φάσκων δὲ τὸν ἥλιον λίθον διάπυρον εἶναι 
Ν “ 93 ’ [ὦ ,ὔὕ Ν 4 ν ἃ » ’ 

καὶ τοῦτο ἠγνόει, ὅτι λίθος μὲν ἐν πυρὶ ὧν οὔτε λάμπει 
4 Ν ’ “ “ ε Ν .ο" ἈΝ , ’ 

οὔτε πολὺν χρόνον ἀντέχει, ὁ δὲ ἥλιος τὸν πάντα χρόνον 
, ΄ δ ’ δ. ΠΥ Ν ᾿ πάντων λαμπρότατος ὧν διαμένει. ἐκέλευε δὲ καὶ λογισ- 
᾿ Ν ΄“ 

μοὺς μανθάνειν" καὶ τούτων δὲ ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ἐκέλευε 

φυλάττεσθαι τὴν μάταιον πραγματείαν, μέχρι δὲ τοῦ 
μΣ , ν φ , ὠφελίμου πάντα καὶ αὐτὸς συνεσκόπει καὶ συνδιεξήει 

τοῖς συνοῦσι. προύτρεπε δὲ σφόδρα καὶ ὑγιείας ἐπι- 

μελεῖσθαι τοὺς συνόντας παρά τε τῶν εἰδότων μανθά- 
, Α - 

νοντας ὁπόσα ἐνδέχοιτο, καὶ ἑαυτῷ ἕκαστον προσέχοντα 

διὰ παντὸς τοῦ βίου τί βρῶμα ἢ τί πῶμα ἢ ποῖος πόνος 

συμφέροι αὐτῷ, καὶ πῶς τούτοις χρώμενος ὑγιεινότατ᾽ 
, “ ,ὔ “ 

ἂν διάγοι. τοῦ γὰρ οὕτω προσέχοντος ἑαυτῷ ἔργον ἔφη 
τ δνς τὰ ᾽ Ν Ν ᾿ ε«» , 4 ὃ χε 

εἶναι εὑρεῖν ἰατρὸν τὰ πρὸς ὑγίειαν συμφέροντα αὐτῷ 

μᾶλλον διαγιγνώσκοντα αὑτοῦ. 
΄-΄ 4. 

Εἰ δέ τις μᾶλλον ἢ κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην σοφίαν 

ὠφελεῖσθαι βούλοιτο, συνεβούλευε μαντικῆς ἐπιμελεῖσθαι. 
Ἀ Ν 9. 7 39 4Φ ς Ν » 2 ΄ Ν “- 

τὸν γὰρ εἰδότα δι΄ ὧν οἱ θεοὶ τοῖς ἀνθρώποις περὶ τῶν 
, 7] πραγμάτων σημαίνουσιν, οὐδέποτ᾽ ἔρημον ἔφη γίγνεσθαι 

συμβουλῆς θεῶν. 

σι 

20 

:᾿ -ι 
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ΟΠΑΡΤΈΕΈ ΕΊΤΕ 

Τ ραν, λὲς εογιαμεξ αὐ λὲς ἐγίαϊ ἐς φγαϊδεα, σεν ἐλαΐ, 1ε216127 
4λε σμίάαγιος 97 1ἰς ἀδευιοηΐατη ἀξ ἐλομρλξ ποΐ οΓ Ζὲς Ὧ6- 
ἥριεο,ρ δοίζευζγρ ἐλαΐξ ἐφαΐδ αν αν σο»ηθ 27,6 271. 22 
δείίογ ἡλαγι 11}, αγὰ ἐλαξ αὐ αἰ φυε)ιίδ ὦ φοραί 7147: 5 
2)1677107.} σαγιγιοέ ε76. 

Εἰ δέ τις, ὅτι φάσκοντος αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον ἑαυτῷ 
7 [ ΓΝ ΦΔ, Ν , "“" -' ας “ προσημαίνειν ἅ τε δέοι καὶ ἃ μὴ δέοι ποιεῖν ὑπὸ τῶν 

᾿ “ ’ “ ΝΥ ϑ δ Ψὰ ᾿ 
δικαστῶν κατεγνώσθη θάνατος, οἴεται αὐτὸν ἐλέγχεσθαι 

περὶ τοῦ δαιμονίου ψευδόμενον, ἐννοησάτω πρῶτον μὲν 
" -“ Ν ᾿, ’ -“ ε ζ 2 “ ΕῚ 5» Ν 

ὅτι οὕτως ἤδη τότε πόρρω τῆς ἡλικίας ἦν, ὥστ᾽ εἰ καὶ σι 

Ν ’ 9 μὰ ὅν ἐν “ Ἁ ’ὔ » 

μὴ πότε, οὐκ ἂν πολλῷ ὕστερον τελευτῆσαι τὸν βίον 
. “ ἈΝ Ν Ε ’, “ 7 ᾿ τὖὺνἍ τ Ἷ 

εἶτα ὅτι τὸ μὲν ἀχθεινότατον τοῦ βίου καὶ ἐν ᾧ πάντες 

τὴν διάνοιαν μειοῦνται ἀπέλιπεν, ἀντὶ δὲ τούτου τῆς 
΄ 4 

ψυχῆς τὴν ῥώμην ἐπιδειξάμενος εὔκλειαν προσεκτήσατο, 

το τήν τε δίκην πάντων ἀνθρώπων ἀληθέστατα καὶ ἐλευ- 
“ 

θεριώτατα καὶ δικαιότατα εἰπών, καὶ τὴν κατάγνωσιν 

τοῦ θανάτου πρᾳότατα καὶ ἀνδρωδέστατα ἐνεγκών. ὁὅμο- 
“-“ “- Ἕ λογεῖται γὰρ οὐδένα πω τῶν μνημονευομένων ἀνθρώπων 

κάλλιον θά ἐ ῖν. ἀνά ἐν γὰρ ἐγένετο αὐτῷ ν θάνατον ἐνεγκεῖν. ἀνάγκη μὲν γὰρ ἐγέν τῴ 
Ν Ν ’, “ ε ῇ ΄“- Ν, Ν , τῷ μετὰ τὴν κρίσιν τριάκοντα ἡμέρας βιῶναι διὰ τὸ Δήλια 

Ν “-“ “ - 

μὲν ἐκείνου τοῦ μηνὸς εἶναι, τὸν δὲ νόμον μηδένα ἐᾶν 

δημοσίᾳ ἀποθνήσκειν ἕως ἂν ἣ θεωρία ἐκ Δήλου ἐπαν- 

ἔλθη. καὶ τὸν χρόνον τοῦτον ἅπασι τοῖς συνήθεσι φα- ῃ: χρόνον ν ἅπασι τοῖς συνή 
Ν 4. 5. ΧΝ 5 ΄ Ν μὴ Ν Ε2 

νερὸς ἐγένετο οὐδὲν ἀλλοιότερον διαβιοὺς ἢ τὸν ἐμπροσ- 

20 θεν χρόνον" καίτοι τὸν ἔμπροσθέν γε πάντων ἀνθρώπων 
“ Α' 

μάλιστα ἐθαυμάζετο ἐπὶ τῷ εὐθύμως τε καὶ εὐκόλως 
“ “ , μ »" 

ζῆν. καὶ πῶς ἄν τις κάλλιον ἢ οὕτως ἀποθάνοι ; ἢ ποῖος 8 

1 

να νυν νὰ ΑΝ ΝῊ" αν Ψν 
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» ΡΣ “ Α ἃ , ἂν εἴη θάνατος καλλίων ἢ ὃν κἀλλιστά τις ἀποθάνοι ; 
“" 3.4. ἅς “ , }} , “ 

ποῖος δ᾽ ἂν γένοιτο θάνατος εὐδαιμονέστερος τοῦ καλ- 
΄ μὴ “ ’, ΄- Ε] , 

λίστου ; ἢ ποῖος θεοφιλέστερος τοῦ εὐδαιμονεστάτου ; 
’ Ἂν: τ 4 “ “ς ΄,ὔ ΑΝ Ν 

Λέξω δὲ καὶ ἃ Ἑρμογένους τοῦ Ἱππονίκου ἤκουσα περὶ 
3 “ » ΄ς 4 , Ἷ μι τς Ν. 

αὐτοῦ. ἔφη γὰρ ἤδη Μελήτου γεγραμμένου αὐτὸν τὴν 
ἽΑ » ΜἘΒΚῪ »} ’ δι “ , - μὴ Α - 

γραφήν, αὑτὸς ἀκούων αὐτοῦ πάντα μᾶλλον ἢ περὶ τῆς 

δίκης διαλεγομένου, λέγειν αὐτῷ ὡς χρὴ σκοπεῖν ὅ τι 
»} ͵ὔ Ἀ Ν Ἀ Ν “ δ - ἊΡ Ν. 

ἀπολογήσεται. τὸν δὲ τὸ μὲν πρῶτον εἰπεῖν, Οὐ γὰρ 

δοκῶ σοὶ τοῦτο μελετῶν διαβεβιωκέναι ; ἐπεὶ δὲ αὐτὸν 
Υ “ 5 "“" - 8. “ 5 Ν Ν -“ 

ἤρετο, ὅπως, εἰπεῖν αὐτὸν ὅτι οὐδὲν ἄλλο ποιῶν διαγε- 
μ᾽ “- ᾿ 

γένηται ἢ διασκοπῶν μὲν τά τε δίκαια καὶ τὰ ἄδικα, 

πράττων δὲ τὰ δίκαια καὶ τῶν ἀδίκων ἀπεχόμενος, 
[μ ’ ’ὔ , »} ’, Φ- 3 Ν 

ἥνπερ νομίζοι καλλίστην μελέτην ἀπολογίας εἶναι. αὐτὸς 

δὲ πάλιν εἰπεῖν, Οὐχ ὁρᾷς, ὦ Σώκρατες, ὅτι οἱ ᾿Αθήνησι 

δικασταὶ πολλοὺς μὲν ἤδ δὲν ἀδικοῦντας λόγῳ παρ- γ7ῶ πὰρ 
, 5 , Ν Ὀ». “ “ , 

αχθέντες ἀπέκτειναν, πολλοὺς δὲ ἀδικοῦντας ἀπέλυσαν ; 
ῷε ΡΣ 

᾿Αλλὰ νὴ τὸν Δία, φάναι αὐτόν, ὦ Ἑρμόγενες, ἤδη μου 

ἐπιχειροῦντος φροντίσαι τῆς πρὸς τοὺς δικαστὰς ἀπολο- 
᾿' 5 - , Ἀ ’ Ν 5 Ἀ 5 ΄σ 

6 γίας ἠναντιώθη τὸ δαιμόνιον. καὶ αὐτὸς εἰπεῖν, Θαυ- 

μαστὰ λέγεις. τὸν δέ, Θαυμάζεις, φάναι, εἰ τῷ θεῷ : 

δοκεῖ βέλτιον εἶναι ἐμὲ τελευτᾶν τὸν βίον ἤδη ; οὐκ οἷσθ᾽ 
,, ᾿ “- “ 5. " , 

ὅτι μέχρι μὲν τοῦδε τοῦ χρόνου ἐγὼ οὐδενὶ ἀνθρώπων 
"] »“ “ 

ὑφείμην ἂν οὔτε βέλτιον οὔθ᾽ ἥδιον ἐμοῦ βεβιωκέναι ; 
Υ̓ Ν Ν .- Ν “ 5» ’ 

ἄριστα μὲν γὰρ οἶμαι ζῆν τοὺς μάλιστα ἐπιμελομένους 
-“ «ς ’ὔ ’ὔ ρ΄. Ν .Ἶ Υ 

τοῦ ὡς βελτίστους γίγνεσθαι, ἥδιστα δὲ τοὺς μάλιστα 
5 ΄ “ ,ὔ ΄, Γι." , “- 

αἰσθανομένους ὅτι βελτίους γίγνονται. ἃ ἐγὼ μέχρι τοῦδε 

τοῦ χρόνου ἠσθανόμην ἐμαυτῷ συμβαίνοντα, καὶ τοῖς; 

ἄλλοις ἀνθρώποις ἐντυγχάνων καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους 

παραθεωρῶν ἐμαυτὸν οὕτω διατετέλεκα περὶ ἐμαυτοῦ 

᾿γιγνώσκων᾽ καὶ οὐ μόνον ἐγώ, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐμοὶ φίλοι 

οὕτως ἔχοντες περὶ ἐμοῦ διατελοῦσιν, οὐ διὰ τὸ φιλεῖν 

οι 

1οΟ 

"» 
κι 

ὅ)ι 
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- ἔ Α Νς « Ν Ν “ “ ων 

ἐμέ, καὶ γὰρ οἱ τοὺς ἄλλους φιλοῦντες οὕτως ἂν εἶχον 

πρὸς τοὺς ἑαυτῶν φίλους, ἀλλὰ διόπερ καὶ αὐτοὶ ἂν 

οἴονται ἐμοὶ συνόντες βέλτιστοι γίγνεσθαι. εἰ δὲ βιώσο- 

μαι πλείω χρόνον, ἴσως ἀναγκαῖον ἔσται τὰ τοῦ γήρως 

ἐπιτελεῖσθαι, καὶ ὁρᾶν τε καὶ ἀκούειν ἧττον, καὶ δια- 
“ “-“ Ν , 9 ὥ Ν τ 

νοεῖσθαι χεῖρον, καὶ δυσμαθέστερον ἀποβαίνειν καὶ ἐπι- 

λησμονέστερον, καὶ ὧν πρότερον βελτίων ἦν, τούτων χείρω 
,ὔ 5 Ἂς ἣν “ , Ν. ᾿] Ἔ ᾿ 

γίγνεσθαι. ἀλλὰ μὴν ταῦτά γε μὴ αἰσθανομένῳ μὲν 
Ε] ᾽ὔ Ὡ Υ ε ,ὔ }] , Ν “- 2 ᾿ , 
ἀβίωτος ἂν εἴη ὃ βίος, αἰσθανόμενον δὲ πῶς οὐκ ἀναγκὴη 

χεῖρόν τε καὶ ἀηδέστερον ζῆν ; ἀλλὰ μὴν εἴ γε ἀδίκως 

ἀποθανοῦμαι, τοῖς μὲν ἀδίκως ἐμὲ ἀποκτείνασιν αἰσχρὸν 

ἂν εἴη τοῦτο᾽ εἰ γὰρ τὸ ἀδικεῖν αἰσχρόν ἐστι, πῶς οὐκ 
2 Ν νΝ ν 8549 ε “ -“" » λον 7 τ Ν 

αἰσχρὸν καὶ τὸ ἀδίκως ὁτιοῦν ποιεῖν ; ἐμοὶ δὲ τί αἰσχρὸν 
ΟὟ ἡβν, Ν ’ Ἐπ: “- Ν ΄, , “ τὸ ἑτέρους μὴ δύνασθαι περὶ ἐμοῦ τὰ δίκαια μήτε γνῶναι 

μήτε ποιῆσαι; ὁρῷ δ᾽ ἔγωγε καὶ τὴν δόξαν τῶν προγε- 

γονότων ἀνθρώπων ἐν τοῖς ἐπιγιγνομένοις οὐχ ὁμοίαν 
“ “ -" ὸ . Ἶ “ 5 ᾿ἀ 

καταλειπομένην τῶν τε ἀδικησάντων καὶ τῶν ἀδικηθέν- 
“- ἧς, 8» Ἀν ᾿ 7 ’ φι δον, των. οἷδα δὲ ὅτι καὶ ἐγὼ ἐπιμελείας τεύξομαι ὑπ᾽ ἀν- 

θρώπων, καὶ ἐὰν νῦν ἀποθάνω, οὐχ ὁμοίως τοῖς ἐμὲ 
5 " Εν. ἂῳ Ν ᾿ ἕῆς ΄ ΄ “. ὅν τας ἀποκτείνασιν οἷδα γὰρ ἀεὶ μαρτυρήσεσθαί μοι ὅτι ἐγὼ 
5.5.3, Ν ᾽ ’, ’ὔ 2 , 3. Ν ,ὔ 5 ,ὔ 

ἠδίκησα μὲν οὐδένα πώποτε ἀνθρώπων οὐδὲ χείρω ἐποίησα, 
“ Ν Ν βελτίους δὲ ποιεῖν ἐπειρώμην ἀεὶ τοὺς ἐμοὶ συνόντας. 

“ Ν Ν « , , Ν Ν Ν 

τοιαῦτα μὲν πρὸς ᾿ΕἙρμογένην τε διελέχθη καὶ πρὸς τοὺς 
“ . 4 ἄλλους. τῶν δὲ Σωκράτην γιγνωσκόντων οἷος ἦν οἱ ἀρε- 

“- “ “ “ 
τῆς ἐφιέμενοι πάντες ἔτι καὶ νῦν διατελοῦσι πάντων 

μάλιστα ποθοῦντες ἐκεῖνον, ὡς ὠφελιμώτατον ὄντα πρὸς 
3 - 5 ’ - Ν Ν Ν “ δ ΐ ας ἀρετῆς ἐπιμέλειαν. ἐμοὶ μὲν δὴ τοιοῦτος ὧν οἷον ἐγὼ 
ΠΟΙ Φ Ν Ν [4 “ Ν “ “ διήγημαι, εὐσεβὴς μὲν οὕτως ὥστε μηδὲν ἄνευ τῆς τῶν 

“ “ , 

θεῶν γνώμης ποιεῖν, δίκαιος δὲ ὥστε βλάπτειν μὲν μηδὲ 
᾿Ν , ᾽ “- Ν Ν ΄ Ν ΣΈ ΝῸ 

μικρὸν μηδένα, ὠφελεῖν δὲ τὰ μέγιστα τοὺς χρωμένους 

αὐτῷ, ἐγκρατὴς δὲ ὥστε μηδέποτε προαιρεῖσθαι τὸ ἥδιον ῷ, ἐγκρατὴς μηδέποτε προαιρ ἥ 

9 

10 

11 

ἄορ»... 



ὨὈΕΑΤᾺἝ »ΜΝὸοὸ ΞΕΡΖ2. ΤῊ 

5» μ “-“ ,ὔ ῚΡ Ν “ Ν ’ 

ἀντὶ τοῦ βελτίονος, φρόνιμος δὲ ὥστε μὴ διαμαρτάνειν 

κρίνων τὰ βελτίω καὶ τὰ χείρω, μηδὲ ἄλλον προσδεῖσθαι, 
5 Ε ᾿ δ -. Χ Ν ’ “ ε Ν Ν 
ἀλλ᾽ αὐτάρκης εἷναι πρὸς τὴν τούτων γνῶσιν, ἱκανὸς δὲ 

Ν ’, ᾽ » εἿ ΄, Ν ΄ ε Ν 
καὶ λόγῳ εἰπεῖν τε καὶ διορίσασθαι τὰ τοιαῦτα, ἱκανὸς 

Ἁ δὲ καὶ ἄλλους δοκιμάσαι τε καὶ ἁμαρτάνοντας ἐλέγξαι 
. » Ξ 

καὶ προτρέψασθαι ἐπ᾽ ἀρετὴν καὶ καλοκἀγαθίαν, ἐδόκει 
“- “- φ ΕΥ̓ ν ν ᾿ “Ὁ ος ᾿ Ε 

τοιοῦτος εἶναι οἷος ἂν εἴη ἄριστός τε ἀνὴρ καὶ εὐδαι- 
’ , - 

μονέστατος. εἰ δέ τῳ μὴ ἀρέσκει ταῦτα, παραβάλλων 

τὸ ἄλλων ἦθος πρὸς ταῦτα οὕτω κρινέτω. 
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ἨΈΝΕΥΝ ἘΒΟΥΎΡΕ 

Οχεοκρ ΤΥΝΙΝΈΚϑιτΥ Ῥπεςς Δ Άβεηοῦβε 

ΑΜῈΝ Οόκνεε, Ἐ.Ο. 



ΠΟΥ Ὁ 

ΒΟΘΙΚΕΊΙ. 

Ῥ. 1.1. τ. Πολλάκις ἐθαύμασα, “1 πανε οἴϊεη ννοπαετεᾶ.᾽ ἵν ε ἄο ποῖ 1. ὃ 1. 
Κπονῦ μον Ἰοηρ αἰζει ϑοογαΐθβ᾽ ἄβαιῃ ἴξ νγαβ ὑγΠῈπ ΧΈΠΟΡΒΟη ντοΐς 5 
Μεπλοσαθῖ]1α, θυὰς γα Κπον αἵ δὴν ταῖς ἰπΠαὶ μῈ νγὰβ [ῸΓ την γεαΓ5 
Ῥαπὶβηθα ἔτοτη Αἴἤθηβ, πᾶ νναβ ἴἢτ|5 σ5ππι οὔ ἔτοτὰ εχαςΐ ἱπίογπιδίοη. 

ΟΕ, Τηϊτοά. Ρ. χαχνῖ. 
τίσι ποτὲ λόγοις, γιιύτες ἐαγιἶε)1 αγρπγιοηῖς ποτέ εταΡμαβῖβοβ Π6 

ααεϑίΐοη. 80 ποίῳ ποτ᾽ ἴῃ ὃ 2. 
1. 2. οἵ γραψάμενοι Σωκράτην. 8:6 Τηϊτοῦ. Ρ. χχχγν. 
1.. 3. τῇ πόλει : Ετῃϊς ἀαίῖνε. ὙΗΕ οἷτν ννᾶβ τορατάβα δβ5 {πε οἤεπαρά 

Ῥαγίυ, απᾶ ἱπεγείοσε 4150 45 [ῃ8 ἱπῆϊοϊου οἵ ἴπ6 βρεπα τυ : ἴγαηβ. “αἵ {Π6 

᾿ιδηᾶ5 οἵ {Π6 οἰϊγ.᾽ 
ἣ μὲν γάρ. ΤῊ μέν ποτα ᾿τηρ]165 5 π518] ἃ δέ οἴδιιβθ, νυ ΠΊ οἢ 15 ποῖ 

Θχρτεϑθεά. ΤῊΪϊβ 15 πϑια] Ποῖα ἃ βυρσσεβίίοη οὐ ροβϑίθ]8 εἰσ έ, αἰΐδσο)ιέ, 
οἵ φιαζίρεαξέίονε ἴα Ἰπίθπάεά. ἩΗδτε με ἀοιδθί βιιρσεβίεα 15. ἃ5 ἴο ῃε 
ογεαϊς νυ Βῖ ἢ ΡΕΟΡΙΘῈ Ψ}11}1 σῖνε ἴο [Πϊ5 ἱπαϊοΐϊπηεπι. (ἢ. πρέπει μέν {γι 
ἶν. 4. 80 ἔοικε μέν, οἶμαι μέν. κ-τ.λ. 

τοιάδε τὶς ἦν : “νγὰϑ ἴο {πε [Ο]]ονγίπρ εἴϊεοϊ. Χεποόρῆοη ἄοεβ ποῖ 
Ῥτοΐεββ ἴο υοίς ἴΠ6 Ἔχαοὶ ἴοτπῃ οὗ {π6 ἱπάϊοίπηεπηΐ, νυ ῃ]οἢ μ᾿ Ῥτο ΌΙΥ 
ἀϊά ποί Κποιν, απᾶ νυ ῖςο ἢ αἸά ποῖ πιαίίοσ. 1η Ρ]αΐο᾽ 5 “δοίοσία ϑοιγαΐξ 
1η6 ἱπαϊ]οίπηοπέ 15 ἀββοσι θεά ΒΥ ϑοογαίεϑ Βίτηβοὶῇ [Ππ|5 (24 ΒῚ: ἔχει δέ πως 
ὧδε: Σωκράτη φησὶν ἀδικεῖν τούς τε νέους διαφθείροντα καὶ θεοὺς οὗς ἡ 
πόλις νομίζει οὐ νομίζοντα, ἕτερα δὲ δαιμόνια καινά. 

1. 4. ἀδικεῖ, ποῖ ἀδικεῖ μέν, ἴοΥ Ἔπη ΡΠ αβῖὶβ. [Ιἢ βοῇ οαξθβ [ΠῈ βθοοπᾷ ᾧ 2, 

ΤΊΘΕΙ 15 ταργεβθηϊθα 45 βοιηθί ῃϊηρ αἀαϊτίοπα], ἃ βοτῖ οἱ αὐτου ποιρῃῖ ; 
Πϑῆςο ἀδικεῖ δὲ καί. 80 Ῥεῖονν 11. 21 ὁρῶ γὰρ... ὁρῶ δὲ καί. Ὑτδη5. “15 

δα Πν θείοτα {ῃς Ἰανν.᾿ 
ΎΠΕτα ἅτὰ ἴσο οουπηΐβ ἴο {Π6 ἱπάϊοϊτηεπί : ,γεΖ, Ἰδνν ] ββηθββ, ἃ5 ΞΠΟΝΝῺ 

ἴῃ το] σίου μείθγοάοχυ ; σεχοαῖ, Ἰανν] ββῆθϑβ, ἃ5 5ῃ ον ἴπ ἴΠ6 τηοταὶ ἀδ- 

τετϊογαϊΐοη οὗ ἴῃς γοιπρ πιθη ὙΠΟ αβϑοοϊαϊθα νἱτἢ Πἶπι. 866 Ἱπίτοά. 
Ῥ. χχχυ. Ι͂ὴ [Π6 ἴογιῃ οὗ [πῸ ἱηάϊοίπιεπε υοίεα ἀθονε ἔτοπι Ρ]αῖο, ἴῃ8 
ΟΥΟΥ 15 ταγετβεά. 
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]. γ. Πρῶτον μὲν οὖν : “ν 61] {Πεη, ἴο ἴακΚε τῆς ἢτϑί οοπηις.᾽ ὙΠα βθοοπά 
15 ἴακεη ἀρ αἱ (δρ. 11. 

ὡς οὐκ ἐνόμιζεν... θεούς. ΤῊΪ5 οἸαιιδα στατητηδίϊοα }} ἀθρεπᾶθ οα 
τεκμηρίῳ. ΟΡξΞετῖνε ἐνόμιζεν ἡγαϊεαίζοε. ᾿πβῖθαα οἵ ορίαξινα ἃ5 'ἴπ ἄξιος 

εἴη (ἀθονα ὃ 1), θεοαιιβα {Π6 νυτϊτεῦ Πὰ5 ἴΠ6 1άθα οὗ λχεΐ βἰγοηρ]ν ἴῃ Πϊ5 
τηϊη. 80. αἷθὸ Πθ ιι8ὲ58 τεκμηρίῳ, ἃ 5[ΠΟΠΡῸΙ γοσά ἴπαη λόγοις. Ἠξε 
5 ποῖ σοΐπσ ἴο ΡῈ ρεΐ οἵ νν τ ἴ}}ς δηα τΠθουῖθβ, ἢ6 ννϑηΐβ 270075 ἀπά 
7αείς. 

οὕς... θεούς : “ἴῃς ροήβ Πομη.᾽ Οτεεῖκ ἀπά [1 ατη ᾿πο]ῖπ ἴο ῬΡαὶ 
{86 ἱπιροτίαηί ἀδβοτί ρίϊνα νγογὰβ ἰηἴο γοζαζῆθο οἰαιιβεϑ (μοσα θεούς), ΠΡ 151} 
Ῥεῖ {Πθ πὶ ἴῃ 1Π6 ἀδπηοηβίσγαϊ γε οἸδιιβα. 

1. 9. φανερὸς ἦν : “δ νγα5 ἴο θὲ βεϑη.ἕ» 
οἴκοι, δου ποῖα] οἴετίηοβ αἱ ΑἸ Πθη5. ννεσα οὗ ἵνγο Κιπᾶς, 2γίσαίζε 

Δηα 2ηὐδὶς 16 ἢΠτβί, οἴαγεα το ρι]αυ]ν ἴο ἴΠ6 σοαβ οἵ {Π6 [δταῖ]υ ἴπ {ΠῈ 
αὐλή οΥ ΟΡΕΠ οοαὺτί οὗ {πε Ποιιβε ; {πΠ8 ββοοπά, ποὺν δπα ἰπθη θγ ἱπαϊνιάιϊια] 

οΟἰΕΖΘ 5, 5. ὙὙ6}} δἋ5. ταρι]ατ]ν Ὀγ (Π6 ΡΕορὶε ἂἃ5 ἃ Ροάγ, ἴο (ῃ68 ρυβαΐογ 
αἰν τ πΊ165, αἴ [Π6 ῬΆΡ]1ς δἸίατβ ἰπ {ΠΕ ὶΓ [ΘᾺ Ρ]65 οὐ 'π ΡΈ]1ο Ρ]αοθθ. ΕῸΓ 
ἃ Ῥἰοίατα οὗ ἃ ρτίναίβ βϑδοτῖβος οἵ, Ρ]αΐ. Κοῤ. ᾿. 3228 Ὁ. δε τα ἰο]α ἴῃ 
Χεη. “Ἱπαό. 111. 1. 6, ον Χοπορἤοπ, ἡ Πθη [ὨϊηκΚιηρ οὗ Ἰοἰπίηρ ΟΥΤ5, 
ἀϑεα ΑΡοΙ]ο αἵ 1)6]ρὴ}1 πνοὴ οἵ [6 σοάβ μα σπου ϑδογίποα ἴο, ἴῃ 

ΟΥ̓ΘΥ ἴο 5ξοιγα ἃ βαΐα ἀπε] βιισοθϑϑ αι] ἴβδιια οἵ Π15 δανοηΐαγα. 
1,11. οὐκ ἀφανήξ : 51 ἃ νατίαἰίοη ἴῃ Ἔχ ρσθϑβίοη [Ὁ φανερός ΔΡονΘ. 

διετεθρύλητο γάρ. γάρ φεηογα}]ν ᾿π1 0165 ΘΟΤΠ6 ΠΠΟΧΡΓΟΒβΕ {Ππουρῃΐ. 
Τη {Π15. οαβθ ἴΠ6 {πουρηΐ τηδὺ εἰπὸν Π)6,---ἀπα 1 οαη ἰπβίαποα ἃ ποία] 8 
ἜΧΔΙΏΡΙ6 οἵ ἢΪ5 Πανίπρ τεραγα ἴο οὔϑο]εβ, " 707. 1ἰ νγαϑ8 ἃ τηδίογ οὗ σοιητηοῃ 
ἴα] }κ,᾿ εἴς. Τπ [Π15 νῖϑνν γα ηβ]αίς γάρ, “ Ιη [αοΐ.᾿ Οτ {πε [Πουρῆϊ τηᾶὺ Βε6.--- 
ΘΟΠῚΘ. ΡΕΟΡΙῈ τηϊρῃΐ ππδϑίϊοη ἡ μοῖμεσ ἢς Πδα τερσασγά ἴο ογβο]δβ (1η {ΠῈ 
ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ 5656), “ 707. ἴξ νναὰϑ ἃ πηδίζεγ οὗ σοτημηοπ (ΑΚ ῺΔ{Παΐ Πα ῥτοίεββεα 
ἴο Βανε ἃ ρτίναίε πιοηϊίου οἵ ῃἷβ οση. [Ιἢ (Πϊ5 νίενν ἰγτδηϑιδίθ γάρ, “Νο 

ἄοιθι. ΤΠδ [ὈΥΠΠΟῚ νἱδνν ἰ5, 1 τμίηῖκ, ἰο ΡῈ ῥτείεσγαά ; [οσ μαντική νγὰ5 

τιϑε νϑῦν ψΊ ΕἸΥ (ΟΥ̓ 411 πΠΔΠΠΟΙ Οὗ οπηιίτίθ5 ἃ5 ἴο {π6 Γαΐατα (οἵ. ΒΕΙον 

8. 3); δπ4 ἴῃ Ρ]αΐ. “12ο]. .5οε. ο. χχχὶ. Ρ. 40 Δ, ϑοογαίεβ ΒἸπηβ6]Γ 15 ταρτα- 
βεηίεα 45 βρεακίηρ οὗ ἰΐ α5 ἡ εἰωθυϊά μοι μαντικὴ ἡ τοῦ δαιμονίου. 

ὡς φαίη : οἵ. ποίε ἴο ὡς ἐνόμιζεν ἀθονΕ. ΧΕΠΟΡΠΒΟΠ 5 ἴα ἴτοπὴ 
ἀεηγίηρ μετα {πε [δοΐ {Παἰ ϑοογαίθς τηδάδ {Π15 βίαίθπηθπί : θαΐζ Π6 τι565 ἴΠ68 
ορΡίαζίνθ, θεοαῖιβα 1ἰ ἰ5 {86 ἠαδῷ οὗ οἴμοῖβ ἴο ὑγῃ] ἢ Π6 15 τϑίδσγιηνσ. 

1.12. τὸ δαιμόνιον. ΤῊΣ ΡὮγαβε 15 ἃ ΨΕῚΥ νάϑτια 9Π6, ἀπ ΠΕΟΘΘΒΑΤΙΥ 
80, [ογ ϑοοσζαίεβ. ὨΪΠΊ561 βεοιὴβ ἰο ἤᾶνε Ππαά πὸ ὑδιῪ Οἷθαῦ ποίϊοηβ 85 
ἴο [Ὡς παίυτε οὗ {πΠ6ὶ ᾿ἱηῆἤπεποα νη ϊο βυγαγεα πῖπη. Οἱ, Τηϊγοά. Ρ. χί. 
ΤῊς δγίιο]8. 15. ἀϑεα, εἰἴμεγ ἂἃ5. ᾿πρ᾽ γίηρ ΡΟββθβϑίοη ΟΥ̓ ἐβτα ΠἸατ]γ Οἢ 
Θοοταίαβ᾽ ρατί, οἵ (δὲ {Π6 {πϊπηρ᾽ νγαβ ποίοτίοιιϑ. 

ὅθεν δὴ... εἰσφέρειν : “115 ἴῃ ἔαος 1 Ρεῖϊενα ἴο πᾶνε θεεπ [ῃ8 
τηδΐη στοιηᾶ οἡ ὙΒΪΟ᾿ Βα νγα8 δ] ερεά ἴο δε δη ἱηπογυδίοσ ἴῃ τεϊϊρσίοη. 
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1. 14. οὐδὲν καινότερον τῶν ἄλλων: “πο στεαίεῦ ἱπποναίίοῃ ἰῃδη 1, ὃ 8. 
οἴμοι (τη α6). Τὴ ΡΕΊβοπα] σϑηϊίνε, ἃ5. οἴεη ἰπ Οτεεῖ, αἰΐοσ ἃ 
οοτηραταίϊνα, ΔἸ ΠΟουΡ [Π6 ΘΟ ρΑγβοη 15 ποΐ οἵ ρεῦϑοπβ Ὀπΐ οἵ [Πίηρϑ. 
50. αἷϑο ἢ ψνοτάβ πο δ5 ὅμοιος, ε.σ. Χεπ. ὦνγ. Ν. 1. 4 ὁμοίαν 
ταῖς δούλαις εἶχε τὴν ἐσθῆτα, “5η6 Πα( «ἃ ἦτεα55 5᾽ ΠΑ Γ ἴο (Πδΐ ὙΒΙΟΘἢ 
(ἢ6 5ἴανε σίτὶβ μβαά᾽ (122. “ἴο {π6 ϑἴανε σἱτ]β᾽). Απά οἵ. θεὸν ὃ 13 οὐ 
ταὐτά. 

Ῥ. 2.1. τ. οἰωνοῖς... θυσίαις. ΒΙτά5 ψετα Βα]! ενεα ἴο ἱπαϊοαία πιΐατγα 
δνεηΐβ ὃν {Πεἰγ οσἱθϑ (οἵ. 1,αΕ. ατιρ:47,.122771), ἈΠ4 {πΠεὶν Πρ Ὴΐ (1,ἀ{. ἀες δίς 121) 
φῆμαι τὸ {πε 5ἱρῃϊβοδηΐ υἱίθγαηοαβ οἵ Πυτηδη ᾿εΐπρβ (1, αἴ. δ)1671), ΟΥ̓ 

οὔ πε σοάϑ (ο, 1,. ἀηά 5. σκὦ τσεε) ; σύμβολα τα ἴῃε 5'9πη5 βπρροβεά ἴο 
ῬῈ σίνθη ὈΥ ΔΠῪ οἤδποθ πιθϑίϊηρ ΟΥ̓ ΟΘΟΌΓΓΘΠΟΘ (ΠῈπο8 τοὺς ἀπαντῶντας 
Ἰονεσ ἄονγη) ; θυσίαι νγετε 1Π6 ομϊεῖ πιραπβ οὐ αϑβοδιίαϊηΐηρ {Πη6 Ψ}1}} οὗ 
{Π6 σοάς (1,4ὲ. λαγεῤίεζηα), απ Ἰπο 464 τὰ ἱερά (ϑση5 ἴγοτὰ {Π6 ἸΊνεσ, 
εἴς., οὗ νἱοίπη5 οὐ {Πεὶγ τηοᾶς οἵ Ῥυτηϊηρὴ δηα τὰ σφάγια (5'σηβ ἔγοπι {πὸ 
αἰγουτηβξίαποθβ αἰζεπάϊησ {ΠΕῚΓ ᾿πητηο]αέῖοη). (Οἵ. Χϑη. “παῤ. Ἱ. νὶ]1]. 15, 
δηα ποίΐδ σαὶ ἴσος. ((Ἰατεπάοη Ῥσθββ ΚΑΙ] ΟΠ). 

1. 2. οὗτοί τε. .. κἀκεῖνος δὲ οὕτως ἐνόμιζεν. τε... καί 45 πῖ18] 
οἵ ἴνγο οἰοβεὶν σοππηβδοίθα βἰαίεπηθηΐβ, ΠῸσα ἃ σοηηθοίίοη οὐ 5᾽ πη] τίν : 
δέ 15 Δάνθγθίαὶ ; ἰταπβ. “}π8ῖ αβ....ἕ 50 ἢ6 αἷϑὸ {πουρῃξ [Π6 5απ|6.᾽ 

1. 9. τῶν συνόντων, “ οἵἉ ΠΪ5 σοτηραπίομβ᾽ ; [Π15 δηᾷ οἴπεσ τϑνοτάβ ἴτη- 
ῬΙγίπρ εοηρραγεογσλὴῤ ποῖ ἀἸβοῖ ρ] βῃῖρ, τὸ (6 τϑρι]αῦ ἘΧργθβϑίοη5 
πϑεα ΒΥ Χεπορμοη, ᾿πηϊαςπ Ργοθα}}ν ϑοογαίαβ ΠΙτηβο! , νυ πΠΠΙΓΌΤΤΑΪΥ 
ἀἸβοϊαϊ πηβα [μ6 ρῥοβί(ΐοη οἵ ἃ ἴθαομεσ. ὅ6ε ὕεῖον 1ϊ. 3, απ ᾿]αΐ. “12οἱ. 
191). 

1. το. ὡς τοῦ δαιμονίου προσημαίνοντος, “'π [Π6 (ΑἸ {Ππαἰ Ηἰ5 τη οὨϊΐον ἢ 4. 
ννα5 [6 βοῦτοα οὗ {π6 νγατηΐησ. γί! ρ]65 Ἔχρύθϑθ εἤγοῖε)σία,εΣ ΠΟΤ- 
πεοίρα νἱ1ἢ (Π6 πηαΐη βἰαίϊετηεπί (6. ». σοἰποίαϊπρ ΟΥ̓ Ῥτγεοθαάϊηρ δνεηΐϑ, 
οδιιβεβ, εἴς.) : θη ὡς ρταοράθ5 {Π|Ὸ Ρατίοῖρ]6, {Π6 88 οἰγου Πηϑίϑμοο5. 4ΓῸ 
τερτεβεηΐθα 85 πἰαίίειβ οἵ ζλοτί λέ οὐ δείϊοῦ. ὙΠηῸ6 Βο]ΙῈΓ ἤετα νγὰ5 

Θοοτ͵γαῖθϑ᾽, ΜΗ ῖοἢ Π6 ἐπαδανοιγεα ἴο σομημππηϊοαΐθ ἴο οἴ 6Γ5. 

1. 12. καίτοι ᾿πίγοάτπιοο5. ἀποίμε τστιπιεπί. ὑΑΠΑ͂ 5ΌΓΟΙΥ ΘΥΘΓΥ ΟΠ6 ὃ 
Ὑ}11 «ἀπηῖι. ᾿ 

1. 15. προαγορεύων ὡς ὑπὸ θεοῦ φαινόμενα, “ν᾽ Θη πο υἰίεγεα νγατηϊηρϑ 
οἡ {πΠ6 (11 οὗ {πεῖν θεϊησ τονθαϊεα Ὀν ἤβανεη. (ΟἿ. ποΐθ ἀρονς, ὡς τοῦ 
δαιμονίου ὃ 4. ΤῊΕ ἱπιροτίθος ρατίοῖρ]α προαγορεύων ἰ5 υϑεα, ποῖ [ῃς 
πουῖϑί, ἃ5 Ὄχρσβϑίησ ἃ ἔγθα πο ηΠν ταοσττίηρ δοῖ. Ηδποθ α]50 ἴΠ6 1τη- 
Ῥεγίβοιβ νυ ἢ [Ο]]ονν, ἐφαίνετο, προύλεγεν, ἐπίστευεν. 

ΤῊΘ ἀγριπιεπίὶ οὗ [Π15 βθοίίομ 15 αϊῖα ΠιΓ116. ἃ5. Δ ΔΠΒνΤΕΓ ἴο {ΠῸ ἴη- 
ἀϊοίσηθπε {παὶ ϑοογαίθβ ἀϊά ποὶ Ῥε]ΐανα ἴθ [Π6 σοαβ οὔ ἀϊς εοτεγιέγγ. Α5 
ΤΟΔῚ πϑοα ὈΥ ϑοοταΐθβ (ϑεε Ρ]αί. “4122οἰ. 26) ἴἴ νγὰβ να] Ἔἐπουρἢ ἀ5 
αϑαϊηβί {Π6 ἀοοῦβεσ Μεϊείιβ. νη ἴῃ ογοββ- χαπηπαίίοη Παά ἀςξηϊθα (Παΐϊ 
Θοογοῖεβ Β6]Ἰαν α ἴῃ Δπν σοῦβ αἵ ἃ]]. 

“2.0 σι 
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1. 2ο. τὰ μὲν γάρ. ΔΥΠεη γάρ ἰηἰτοάποοβ ἃ βίδίοιπθηί 2γογεζροαῖ, ᾽ξ 15 
Βεϑί εἴ ππιγδηβαιθα. 

Ἰ.. 21. καὶ πράττειν, “σὐνιῥὶν ἴο ἄἀο {ποπὰ,᾿ 1. 6. ποῦ ΔΩΥ τι561655 
ΘηΠυλγ165 οὗ (Π6 σοάϑ. 

Ι. 22. ὅπως ἀποβήσοιτο ἀερεηάΞ οἡ ἀδήλων, “ τη σ 5 νΠΟΚ6 σϑβι]ξ νγα5 
ἀουθί ι}. 

1. 23. εἰ ποιητέα, ἱπάϊτεοῖ αιεβίϊοη, ἀθρεπαϊηρ οἢ μαντευσομένους. 
καὶ τοὺς μέλλοντας. “Δοοοταϊηρ]ν ἴποσα πο νου], οὐ “πὸ 

ςουμ] οχροοῖΐ ἴο.᾽ 
οἴκους τε καὶ πόλεις. ὅϑες ποῖβ ἀθονα ὃ 3 οὗτοί τε, “ἩὙΠΕΙΒΕῚ {πεῖν 

οὐ αἤαϊτο οὐ ἴῃ οβα οἵ {Πδ6 βἰαΐο. : ᾿ 
Ι. 24. προσδεῖσθαι, “τεσιϊγο {Π6 αβϑἰδίαηςς οἱ πρός ϑἰσπῖῆαβ “ἴῃ 

δαάϊοη.᾽ (ΟΥ̓, ἵν. 5 προσθεῖναι. 
τεκτονικὸν... γενέσθαι. ὙΠοΞο αα]δοῖῖνεβ ἀγα 411] πηαϑοῦ]η6 : “ΤῸΓ 

ἃ τη ἴο Ῥεοοπὶς ΒΚ} ]16α ἃ5 ἃ σατγρεπίεσ, εἰς. 
1. 28, καὶ ἀνθρώπου γνώμῃ αἱρετά, “τὨϊηρ5 ἰο 6 ἀοαυϊτοα ὈΥ {Π6 τηϑῖα 

ἜΧχϑγοῖβο οὐ Βαπδη ἰπίθ]]θοῖ.᾿ καί ΠοτΘ εια μα βίϑεβ ἀνθρώπου, Ἰιιϑὶ ἃ5 ἀθονα, 
8 6, ἰΐ ἐπηρῃαβιξθα πράττειν. 

τὰ δὲ μέγιστα τῶν ἐν τούτοις, “ αὶ 411 {παξ νγᾶ5 οὗ βιργεμια τποτηθηΐ 
ὙΥΊ [ἢ τοβρεσὶ ἴο ἀΠΥ οὗἉ ἴΠ656 Ρατγϑυῖϑ.᾽ 

Ι. 32ο. ὧν... εἶναι. Οατεοκ (ΚΕ 1, αἰπὺ Οσοαβί ΑΙ δαμηϊῖ8. πη ἰη- 

Βηϊανε ἴῃ ογαζίο οὐ ήψτια αἴτον ἃ τοϊαϊϊνα, ῃθσα ἴΠ 6 οἴδτιβα 15 ϑ Ὀϑίδητ4}} Ὁ 
ἱπάεραπάεηξ ; ἴταπ5. “ οὗ ϑιοἢ πηαίίειβ, τὴ μα πὸ Κπομν]εᾶρε ἴῃ Πϊπι- 

561 
Ῥ. 8.1. 5. εἰ. -. ἀνιάσεται. Τῇδε ἱπίειτοραίϊνε εἰ 15 αυϊῖα παυίταὶ ; 

1. Ε. 1 τηαν δα] δἰ ΠΥ 712ε7)2 ΟΥ̓ 71071716, ἀσοοτΙάϊης ἴο {Π6 σοηίοχί. 1Ὼη 1ΠῸ 
1αβὲ ὕνο ἡπεγῖοβ (ῃ6 βυρρεβίεα ΔηθνΟΥ 15 αῇβητπηαίίνα, μθποθ ἰγαηβ]δίο, 
ΚνΠεῖμοσ μα Μν11] γοζ.᾽ 

1. 6. κηδεστάς, “ τεϊαιΐνες Ὀν πηαττίαρο᾽ (1,Δϊ. αγη7165). ΜΥ ΒΕΙΠΕῚ ἃ πιδῃ 
ἴῃ πηατγυίησ Πα5 βοιρηΐ ἀο] σης ΟἹ Ρουνεσ, [ΠῈ τεϑα]ξ ΠΊΔΥ ἔῸΥ 411 6 Κπονγ5 
θὲ 1}ε Ἔδχαοῖ ορροβῖῖβ. Οθβεσνε ἀνιάσεται ἀπά στερήσεται, [αΐττα5 τα] 44]ς 
ἴῃ αξεῖσε 5επ5θθ. ΤῊΪβ 15 σοιητηοη ΜΙ νεγῦβ ΨΠΟΒ6 βίθμηβ ἐπα ἴῃ ἃ 

γόον]. 
ὙὝΠΕΙΕ ἴα Ποῖα δη δἰΠβίοη ἰὸ ἴῃ ἀτοδαᾶπι! απ ]ν ἔδά5, νυ] οἢ, πὶ 

σοΠΪπποίίοη νΥ 1} ΡΟ] ἶσα] ἀἸββθηβίοηβ, ἀἰϑιγαςίςα ατεεὶκ βίδίαβ 411 [τοι ρἢ 
{Πεῖγ Ὠἰβίογυ. 

1. 7. μηδὲν τῶν τοιούτων οἰομένους, μηδέν (ποῖ οὐδέν) 8.5 ᾿τηΡ] γησ 
ἃ Κἰπά οἵ ρα Ἴο7:. 

1. 9. δαιμονᾶν ἔφη. ΤῊΪΞ5 ἰ5 ΕὐἸ4α ΠΕ] 4 Ραπῃ, ομα οὗ ϑοογαίεβ᾽ [0 Κεϑ. 
ΎΒοβ6 ψηο ἀεηϊεά [ῃ6 ἱπῆιεποε οὔ [Π6 ϑιιρεγηαίισαὶ οἡ τηοσία]5. ὙγΈ τα 
ἐμεταβαῖνεθ ὈΠΠΔΡΡΥ Ρτοοΐβ ἴο {πε οοπίγατυ. ''ε τηϊρῃξ ρεσῆδρβ 'τϑῃϑβ- 
1αἴε ἴἴ, “ὙΒοβα ΠῃῸ ἀεπιεα {Παΐ {Πετὰ νγαβ 8ηγΥ ΡΙδοα ἴοσ {Π6 βιιρεσηδίαυτσαὶ, 
ψΕΓῈ {με ηβεῖνεβ, 6 βαϊά, συ ρεγηδίμτα!ν Ροβϑεββαα. 
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ΘΠ ΕΡδυ ΕΣ, 2: 2ο---. 3; .Σ. 26. 

1: το. μαθοῦσι διακρίνειν. Ἡδτε [πε ἀδίϊνα 15 τείαϊπεά 'ἱπ ἀρτθεσηθηὶ 1. κὶ ϑ. 
ὙΠ ἀνθρώποις : Ἰονγεῦ ἄονῃ, Ποννευεσ, νγα μανα ἃ μὲν μαθόντας ποιεῖν 
ἔδωκαν, ἴῃς ἱπβηϊἶνε ἴπ (Π15 οαϑα τεαββογίίπρ ἰΐ5 ἱπῆπεηοθ. 80. αἷ5ὸ 
ἀριθμήσαντας.. .. εἰδέναι, ΔἸ οπΡ ἢ ΙΗ ἔξεστιν : θαΐ ἩΠΟΓα, Ἂ5 'π ὃ τὸ 

186 ἱπηρεῖβοπαὶ γετῸ 15 ΤΏΟΓΕ ΡΧΟμΪπεηΐ, νγα αν (6 ἀδίϊνε. 
Ὑταμηϑίδία [ἢ 656 ρατίοῖ ρ]65 45 ᾿πβεπιπηθηΐδ]ϑβ " ὁγ βιθάγ, “ὃν τεοκοι- 

ἴηρ,, τηεαϑισίπρ, νγερ μην, εἴο., οὐ " α7ζε7 κι πάγ,᾽ εἴς., [Πε δογίβίβ ἱπυρὶ γἱησ 
ΒΟΠ]6 27,46 61271.. αοῖ ΟΥ σοΠΠ]Οἢ. 

εἴ τις ἐπερωτῴη. ΤῊΕ ρτγεῆχ Βεγε μδϑ [Π6 βεηβα οἵ σωυϊέζέογι, "1 ὁπὲ 
ψετα ἴο φῦ οτεέ οὕ ογιεΣ τύαγ ἴο α5ι.᾽ ὍΤῆξ 3 πι6 φἜΈΠΕΓΑΙ 56 η86 ΟΟΟΌΓΞ 
1 ἐπισκοπέω, ἐπιμανθάνω, ἐπιμετρέω, εἰς. 

1. 11. ἐπιστάμενον, τηᾶ5ο. “Οη6 ὯΟ Κπονῦβ μονν ἴο. 
1. 15. τοὺς τὰ τοιαῦτα... πυνθανομένουΞ. ΤῊΪΞ5 5ΙΤῊΡῚΚ 51 Π|5 ὩΡ ἴπ 

ΔΡρροβί(οη ἴπ6 οἴδιιβεβ ργεσθαϊησ. 
1. 2ο. πρῴ τε γάρ. ΤἘε πηαΐη ἀἰνίξίοπβ οἵ [Ὡ6 ασεεκ ἀδὺ νγετα πρῴ οἵ ᾧ 10. 

πρωΐ, ταοτηΐηρ ; δείλη, αἰζεσποοη ; ἑσπέρα, ενεπΐην. ἀγορὰ πλήθουσα νγα3 

ἴδε ρΡεηοα δρουῦΐ τιν υμθη {Π6 τηατκεῖ νγαβ {0]]. 
1. 23. ἔλεγε μέν. λέγειν ἰ5 ΠΕΓα πξεα ΔΡβο]ΐεὶγ, αἊ5. ἴῃ {Π6 Ρῆταϑθε 

δεινὸς λέγειν, οενετ αἱ ἑαϊκέγι. 
1. 24. ὡς τὸ πολύ, “45 ἃ τι 6,᾽ “ΒΈΠΟΓΑΙΙΥ,᾽ 50 ὡς ἐπὶ πολύ «πᾶ οἴμοτ 

ῬΏΓαβΕ5. 
τοῖς βουλομένοις, “ αγεν ὙΠῸ ννὶβηεα ᾿; 50 οἴϊεη ἴπ (ῃς βἰηριατ. 

1. 28. Σωκράτους. ΤῊΗΪΞ5 σεηϊτίνε, (Ο]]οννεὰ Ὀγ εἶδεν ἀπ ἤκουσεν, ἴ5 ὶ 1]. 
ΒΟΙηΘ ἸΠη)65 ἜΧΡ  αἰποα 45 Ῥεϊοηρσίηρ ΟΠ εῆν ἴο ἴῃς Ἰατίεσ γεσρ. [{5 σοπβίσαο- 

ἄοη (1 15 βαϊ 4) ΌῪ απιϊοϊ ραίίοπ ὀνθστι]εβ ἰΠαὶ Ρσορεσ ἴο εἶδεν, τἠν Β]οἢ ὈῪ 
᾿ΐ5ε 1 νου] οὗ οουγϑε τε] αῖγα δὴ δοουβαῖίνθ. Βαΐ (6 σεπϊεῖνε 5 ργορὈν 
ταῖμοῦ ἃ ροβϑεϑϑῖνε σονθσπεα ΒΥ [86 ποιῃβ ἱπητηθαϊδίε]ν [Ο]] νη (8ο- 
ουβαίϊνεθ ἴο εἶδεν), [86 Ῥαγίϊςῖρ]ε5 Ῥεὶπρ' βι πρὶν εἐχρ]ϊοαῖϊνε : 65 ΜῈ 
5ῃου]ᾶ βαυ, "ΝΟ πιδῃ ΕΥΕΓ 54} ΔΠΥ͂ ΠΠΠΟΪΥ οὐ ᾿τηρίοιϑβ ἀεθὰ Ἴγοηε ἐλε λαγιεῖς 
οἵ ϑοογαΐεβ, οὕ Ββεαγὰ δὴν βυοῖ ᾿νοστὰ “γονὲ λὲς ἐῤ-:.᾿ ϑύοὴ σεηϊενες ἀτὸ 
ΥΘΓΥ͂ σΟΠΊΤΠΟΠ ἴῃ (ὐτεαῖκ νυ] νεγῸ5 οἵἁ τυρ ει), 171 ΟΥ οὐδε, ,ρ, 6. σ. Χεη. 
“"παό. 111. 1. το διαθεώμενος αὐτῶν ὕσην χώραν ἔχοιεν. ὙἼε ρΡοββεββῖνε 
παυτο οἵ (Π15 σεηϊεῖνε 15 νεγΥ οἰδαυν 5μονγῃ ἰπ Ρ]αίο «42ο]. 17 Α μάλιστα 
δὲ αὐτῶν ἐν ἐθαύμασα τῶν πολλῶν ὧν ἐψεύσαντο, “1 νγαβ Θρεοίδ!]ν 5υτ- 
ΡΠ Ξεά δὲ οπα οἵ {μεἰγ τηδην 1165. ὙΠΕτῖα 15 Δῃ ἜΧΟΥ ΚΙ ΤΉΝ ΑΓ σοηϊτνε ἴῃ ᾿" 
τε πεχί βεοϊϊζοη ; οὗ. ποΐβ ἴο αὐτῶν ἐσκόπει ἀπὰ οἴ. ν- 1 ἄξιον δ᾽ αὐτοῦ. 

1. 26. περὶ τῆς τῶν πάντων φύσεως, ᾿ σςοποετηΐηρ ἴῃς παΐπτε ἀπ 
οτὶρὶπ οὗ {πε ππίνετβα. Χεποόρῆοη ἤετγα τερῖβ ἃ ποίΐοῃ νεσΥὺ ρτεναὶεηΐ 
αἱ Αἴδδθηβ, (μδΐ ϑοογαίθεβ, {κ8ὸὶ τηδὴν οὗ ἴῃ6 5ο- α]] 6 Θορἰβίβ, νναβ ἃ 
τπεοτίϑε ἴῃ νγμαΐ να 5ῃου]α 0411 Ῥῃ βίσαὶ βοίθποθ. [1η Ρὶδῖο᾽β “2οίοστα 
ϑοογαίές ϑοοταῖεβ 15 τεργεβοηϊεα (19 Β) 45 σοιῃρ] αἰπίησ ἴΠπαΐ μ6 Παδὰ ἴο 
ἤρῆς ἀραϊηςΐ ἃ [Δ΄ τῆοσα βοσυίοιιβ ἱπαάϊοίϊτηθηΐξ {Ππὰπ ἴΠπ6 ἰερα] ΟΠ6, ΠδιηεΪν, 
ἃ Βἰδῃπάεσ Οὐ Ρορυϊαγ ῥγο)πάϊος ν᾽ ἰοῦ μῈ Ραϊβ ἰηΐο Ἰ6ρᾺ] ρῆτγαβξε 185: 

τ 

᾿᾽ 
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Ι. κα 11. Σωκράτης ἀδικεῖ καὶ περιεργάζεται ζητῶν τά τε ὑπὸ γῆς καὶ οὐράνια καὶ τὸν 

"“.Κζ. 12. 

ἥττω λόγον κρείττω ποιῶν, καὶ ἄλλους ταὐτὰ ταῦτα διδάσκων, “ ϑοοταίαϑ 15 
ἃ ΟΥΤΪη4] ἀπα ἃ θυ θοάν, ββασοῃῖησ ἱπίο {Π6 {πϊηρβ {πα ἀγα ππᾶδϑσ ἴῃ 6 
δατίῃ απὰ ἴῃ [ῃ6 ἢθανξηβ, πηαϊκίησ ἴΠ8 ὙΟΥΒΘ ἈΡΡΘΑΥ ἴῃ6 Ὀεϊζεσ τθάβοῃ, 
δηᾶ ἰδδοῃϊηρ οἴποτς ἴο ἀο {πε βαπηδ. 

Ῥ. 4.1. τ. ὃ καλούμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν κόσμος. ΤῊΪΞ5 15 Δηοῖ. Γ 
ΡὮΏταβο ἴοσ τὰ πάντα. Βπὶ ἰῃς παπὴβ " Κοβῃιοβ, σίνεη ἴο (ῃ6 τπηΐνοῦβα 
Ὀν σοτίαϊπ ΡΒ] ΟΞΟρΡἤοτβ, ἰηνοϊνθ δ ἀββϑαπηρίϊοπ οὐ ΠΥΡοιθϑὶβ ἐπαὶ {Π6 
νἰβὶ Ὁ] 6. πηΐνουβα νναβ 8Δη Ογἶδγὶμ ὉΠίνογβθ, σονουπ α ΟΥ̓ σογίαϊη [ΌσΟῈ5. ΟΥ 
παῖΐαγαϊ Ἰαννβ (οα]] 6 μοτα ἀνάγκαι). ΤῊΪΒ5 οὗ σουγϑα 15 τη Βερὶπηϊηρ ἀπα 
οπα οὗ 411 πηοάοθτγηῃ βοίΐθησθ, νυ] ἢ βασι προ [τομὴ ἴξ ἃ5 ἃ οσκίηρσ ἤγρο- 
1ῃ6βῖβ, ἴθ πᾶς οΥΟσ ποσο {Π]}νῪ ἴοὸ σοπῆττῃ ἰΐ ἴῃ ἀ δία] ἃ5 ἀϊβοοόνογυ θχίοπαβ 
15 θογάθιβ. Βαΐ ἴῃ {πε ἢτβί Ρ]ασθ, [Π6τῸ νγὰβ ΠῸ στὰ] βοϊθβπίϊῇο θη ηαῖτν 
ΟΥ ἜΧροτϊτηθηΐ ἀπιοηρ {ἴΠ656 οἱ {Πθογὶβίβ ΟΥ Βορϊβίβ, ἀπά ἴἰπ ἴῃ6 βεοοπᾶ 
ΡΙαςθ, νυν αΐθνεγ ἴῃ νας οἵ {Ππεὶγ βρεου]αίίοηβ, ϑοογαΐεβ πΠουρηΐ βοσηθ- 
τῆϊησ εἶβε νγαὰθ ΠΠΠΟἢ ΤΠΊΟΤΘ τροηΐ, ΠΑΙΉΘΙΥ, ἴο τα κα Βυτ δ ΠΥ Ὀείίου 
Πα πηεη 5 ̓ἶνεβ. Βαρρίεσ, Ὀγ ἃ Κπον]εᾶρσε οἵ {πεῖ οὐνῃ παΐπσα δηᾶ οὗ 
ἴῃ6 Ἰαννβ ῃαὶ σοόνεέση σοηδιοὶ ἀπα πηᾶῖκα ἴ τρις οὐ ψτοησ. ΤΙδη5. 
“ΤΙς Αοενιος 45 ἴῃ 6 Θορ ϊβίβ 641] 1{ν᾿ 

1. 2. τῶν οὐρανίων, “16 Πεανθηὶν Ὀοα 65. ὍῊΘ βρϑου]αίίοη οἵ ρ]}11ο- 
ΒΟΡΠΕΙΞ νγὰβ ποῖ σοηβηθά το [Π6 Ἰανν5 ὙΠΟ ρσονετσηθα [Π6 τπονοπηθηΐβ οὗ 
τη Πδανεηὶν θοάϊεϑ, θαΐ {Π6886 τνοσα οὗ βρεξοῖδὶ ἱπίθσοδὶ θϑοδῖβα οἵ {Ππεὶτ 
γερμίαγέν, 5 ὙὙ6}1} ἂς θεοαῦβα οὔ ἰῃ8 Ῥεδαίν οἵ ἴῃς οδ]εοῖβ {πϑιηβοῖνοβ. 
Απα ἱπάδεα ἴξ νγὰβ 'ἴπ ἀβϑίγοΠΟΙῚΥ ΠΟΤῈ {ΠᾶΠ ἰπ ΔΠΥ ΟἴΠΕΙ Ὀγάποῖ οὗ 
παΐαγα] βοΐθποα {παΐ [Π6 ἀποϊθπηίβ τηδθ σθα] Ῥσόρταβ5. 

Ἰ. 4. μωραίνοντας ἀπεδείκνυε, “Πα οοῃνϊοίεα οἔὗἉ [ΟἸ]γ.᾽ ὙΠ Ραστίοῖρ]ς 
ἷ5 ΤΊΟΤΘ νἱνι ἃ ἴΠδπ {Π6 ᾿ἱπῆπιῖνα νου] Ρ6, απ 15 σοϊησηοη 1 νοτὺ5 

οὗ εἰείδείζγιρ ἀηὰ 247ε6207)1 5 ὙὙ6}} ἃ5 2γουιρ. 
αὐτῶν ἐσκόπει. (ΟἿ ποίε ἀῦονε ὃ 11 Σωκράτους. ΤΠδ οδ]εοΐ οἵ 

ἐσκόπει ἴ5 ἴῃ Ἰοηρ ποῖη οἴατιβα ἡ ΠΊΟΒ [Ό]]οννβ, πα {Π6 σεηϊνε αὐτῶν 
5. ἃ Ῥοββεββῖνε ἴο {Π15 ποῖιπ οαβε. ΤΥΊδηβ. “[η {Π6 οαβ6 οὗ βϑι0ἢ ῬΕΙΘΟΠ5 
Ὠϊ5 ἢτϑβί αδβίίοη πιϑεα ἴο Ὀ6. ; 

1. 5. νομίσαντες... παρέντες. Αοτίδί Ρατίοἰ 165 ΡἜΈΠΘΓΑΙ]ΠΥ ἜΧΡΙΘ55 ΟΠ] 6 
δοΐ οἵ σοπαϊείοη ργεοεάεπί ἴο {Π6 ῥσίποῖραὶ νετρ, οἵ. ποΐβ ἀθονε ὃ 4. δὲ 
ἢτγϑὶ οὐ ἴῃθϑε δοιῖϑίβ. Ἔχρύξββεβ ἃ εαϑίδε : {τ8Π5. "ὙΠ είΠεσ ἴΠον σοηϑίἀοτρά 
τῆν Κπενν 411 ἀθουῦέ Πυτηδη δαὶ αἰτεααν δπὰ ζλθγεγογε νγεπί ὁπ ἴο {ΠεῚσ 
Ρθγϑίοαὶ βρεου]δίϊοηβ᾽ ; {Π6 5Β6οο πα ἜΧΡσΈβ565 ἃ φο)122071. ΟΥ̓ΣΖ7, (27,15 71 ; 
ἴταῆβ. “ΟΓ ὙΠΕΙΠΕΙ ἴῃ περ]εοίΐηρ Πυπηδηϊγ, ἀπά ΡιΖΖΙησ {ΠΘτβεῖν ε5 
ἀθουῦέ Ἡνηαΐ ἰ5 ἀρονε Βαπηδηϊίυ, {πεν {πουρῃΐϊ {[Π6Ὺ νγεσα δοϊίηρ᾽ 45 θεοα πα 
τῆ πι.᾽ τὰ δαιμόνια ἤετε ἴ5 Ἰπ5ῖ εαυϊνα]εηΐ ἰο τὰ οὐράνια, («οἴ ἴῃς 4π|- 
Ὀίρτιοιις τηθαηίηρ οὗ μεάνθη δηα Πθάνθηὶν 'ἰπ ἘΉΡ] 58), Ραξ ἴξ 15 «πϑεᾶ 
ἰηϑίθδα ἴο βισρεβίῖ, Πα δαιμονᾶν ἔφη ἴῃ 8 9, [Παΐ 580} Θρεου]δίίοη5 ὑγεσα 
ποῖ ΟΠ]Υ τι561655 ὑπΐ ᾿τηρίοιιϑ. Ξ 
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ΒΟ ΕΣ α 3..26--Ξ:}. ἃ.,.....28. 

1. 8. ἐθαύμαζε δ᾽ εἰ, Πετα 45. ιι5π4] εἰ ταῖῃεσ [ῃδη ὅτι στη θαυμάζειν ἰο 1. ᾧ 19. 
ΕΠ Ρμ βίδα {Π6 βυγρτίβθ. ΤῊϊβ5 οἰδιιβε 5 σοτταϊαῖνε ἴο {παὶ θερὶπηΐησ 
ΨἸ πρῶτον μέν ἀθονε : “ «πᾶ Ξϑοοπαάϊν ἢ νγοημάεσγεά ἐῃαϊ.᾽ 

1. το. τοὺς μέγιστον φρονοῦντας, “ἴῃοΞε ὙΠῸ ρῥγ θα ἐμεπηβοῖνες πιοϑί 
ΠΡΟΠ ἐπεὶγ [41Κ οα {Πεβ6 Ξυθ]εοί5.᾽ ΤῊΪβ 15 [ῃς τεριϊατ τηδαπίπρ οὗ μέγα 
φρονεῖν ἐπί ς. ἀαϊ. λέγειν 15. πιϑεα σοπίετηρίποιὶν. Το Βαά πὸ τεϑαὶ 
Κπον]θᾶσα, ΟΠ]Ὺ ἰ41Κ. ὅ80. θεῖον δοξάζειν. 

1.11. οὐ ταὐτὰ δοξάζειν ἀλλήλοις, “ ἀἸετεα 4] οσεῖῃου ἔτοτη θαο 

οἴου ἴῃ {μεῖτγ στιεβϑεβ. ἀλλήλοις ἀαίϊνε οἵἉ ΡΕΙΒΟῚ αἰζεσ ταὐτά. (, ποῖςε 
ἴο 8. 2 ἀΡονε οὐδὲν καινότερον. 

1. 12. ὁμοίως διακεῖσθαι, “ νγετα 45,᾿ “γεγο Πἰκε᾿ ; διακεῖσθαι, “ἴο θεὲ ἴπ 
ἃ Ῥατιου]Ατ βίαϊε,᾽ Ἔχργοϑβθαβ (ῃς6 τϑϑιὶῖ οὗ διατιθέναι ; οἴ, 11. 52. ὙΠΕΥ 
ΕΓ ἴῃ {Π6 2σετζογε οἵ τηδάτηδη. 

πρὸς ἀλλήλους. ΤΗΐβ5 ἄοε5 ποῖ τηθαπ “ἷπ δας οἱ ποι ὄυδβ,᾽ Βυΐ 
ταῖπασ, “ΘΠ ΟΠΕῈ πιδαϑιτγεα Δην οης οἵ πεῖ Ὀγ ἴΠ6 οἱ μοτὶβ κἰιαηδατγα ᾿; 
Ϊ. 6. ΜΒ] ΟΠ νοσ οὗ {Π6πὶ νοι ἀϑϑυτηδα ἴο θὲ ἰη (ῃς τὶσῃΐϊ, [Π6 οἴποτς πϑοθϑ- 
ΒΑΤΙΥ (ΔἸΚεα ταπὶς ποῆβεπβθ. ΕῸΙ {15 τε οἵ πρός οἵ. Ζηγ ἰϊ. 52 πρὸς 
ἑαυτόν ἀπὰ ἰϊ. 61 πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. 

τῶν τε γὰρ μαινομένων. Ἴδε σοττοϊαίίνα οἴαπβε θερσὶηβ αἱ τῶν τε περί ὃ 14͵ 
Βεῖονγ. ΟἿ. ἀθονε 8 2 οὗτοί τε. Ττγαπϑαίθ, " ΕῸΓ τιδῖ ἃ5 ΞΟ πηδάτηθη,Ὁ. 
εἴο., “50 ἴΠοβε ψῇῃο,᾽ εἴς. ὍΤῇε ροϊπὶ οὗ ἀπαϊορυ ἰ5 ἴῃ ἴῃς τι ἀϊσαίοιιβ οοη- 
ἰγαβίβ. νυ] ἢ ὑγογα ν]βὶ Ὁ]6, οα ἴῃ6 οπα παπᾶ, ἴῃ ἴῃς οοπάποίϊ οὗ πηδάτηρη, 
δηα οη {Π6 οἵἴπο Ππαπά, ἴῃ (ἢς ἱῃεβογίες οἵ (ῃ6 ρηγβίοαὶ ἐπεθοτίβίϑ. 

1. 14. οὐδ᾽ ἐν ὄχλῳ δοκεῖν αἰσχρὸν εἶναι. Ὅταηϑ. “Παὰά πὸ 5Πατηδ ἴῃ 
ΒΥ Πρ ΟΥ ἀοἷηρ ἀπυίῃηρ τυ μαΐενεσ Ἔἐνθὴ ἴῃ ΡῈΡ]ο. 

1. 15. ὁτιοῦν, πειιξ. οἵ ὁστισοῦν, χιαϑεί. 
1. 18. ξύλα τὰ τυχόντα: “Δην σἤαποο ὈΪΟΟΚ οἵ ννοοά.᾽ 
1. 2ο. ἕν μόνον... ἄπειρα τὸ πλῆθος : “Ξοτης {Πεοτὶβίς ᾿ππασϊ πο της 

σου] το οοποῖβί οἵ ομδ β'πρ]θ εἱθιηθηΐ, οἴμουβ αβϑιυπηθαὰ δὴ ἱπβηϊΐν οὗ 
ΕἸεπιοηΐβ.᾽ ἄπειρα 15 ῥτεάϊοςαϊς ἴο τὰ ὄντα ἀπάοτιβίοοά, αηὰ τὸ πλῆθος 
15 δοσυβαίνα οὗ ᾿ϊτηϊαιίοη. 

1]. 21. ἀεὶ πάντα κινεῖσθαι, κιτιλ.: “ΞοΙη6 ἀϑϑιπιθα ππίνογϑαὶ πιονδ- 
τηθπΐ διηοησ ἴΠ6 6] πηθηΐβ, οἴποιβ πηαϊηίαϊηθα {Παΐ ἴΠ 656 στατιϑῖ ΠΕ Θ5ΒΑΤΙ 
Ὀδ αἰννανβ αἵ τεβί.᾽ 

1. 22. πάντα γίγνεσθαι, κ.τιλ. : “5ΞΟ0Πὴ6 ἀϑϑαπηθα ἃ σοηβίαπί σοπηϊηρ ἰηἴο 
Βεΐηρ' δηα ἃ σοπϑβίδηϊ ρεγιϑῃϊηρ οὗ ἴῃς δἰθιηθηΐβ ; οἴποτς ἀθηϊοα της Ροβ- 
51 ΡΠ οὗἉ 5. ΟΕ ἃ τὨϊηρ. 

ὙΠεβῈ {παουῖθθ 566 ΠῚ [ΔΓ ΘΠΟΙΡΉ τοηϊονεα ἔτοτη οἴου ὉΠ} ΟΥ 
ΠΟΙΏΠΊΟΠ 5Ξέη86 ἴο ἴῆοβε Πηὸ πᾶνε ποῖ τπουρῆϊ ἀεερὶν οἡ ϑβοϊεπίῆςο 
τηδίίεσϑ, θυ ΨΘΓΥ 5: ΠΉ}]ΔΥ ῬΓΟΌ] 6 πῚ5. 51}}} αρίίαῖα ἰῃς τηϊπᾶς οἵ ρῃγβίοαὶ 
ῬΒΙΟΒΟΡΠοΊβ, ἀπ [Π6 πιαδϑίϊοη ἀ5 ἴο ἴῃ υἰτίπιαΐθ παΐατγο οὗ ἴῃς εἰ επιθηῖβ 
οἵ πιηαίοτίαὶ [Πΐπρϑ 15 οη6 οἵ πενεῖ-οθαβίηρ βοϊοπίϊῆς ἱπίογοβῖ. Γ1ΚῸ6 ΤΠΔΠΥ͂ 
Οἴου στϑαΐ τηδῃ, ϑοογαΐεβ νγαβ τίρῃι ἴῃ ἀδνοζίπρ πη. τὸ ἴῃ 6 ἡγοσκ ἔὼσ 
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Ι. καὶ 14. ν ηΐοῃ Παινγας θεβὶ Πιϊοᾶ, ἀπ στοηρ ἰπ ἀερτεβοϊαϊίηρ ἐμ6 πγοτῖς οἵ μοβο 

Ν 

-Ὁ» 

15. 

16. 

ΜΠ ἱπιογεξίθα ἐπ 6 πιξεῖνεβ ἰπ Οἵ ΠοΓ (Ὠΐησ5. (Οἱ. ΤΙηἰτοά. Ρ. χῖχ. 
1. 22. ἐσκόπει δὲ περὶ αὐτῶν καὶ τάδε: “Πε6 υιϑεᾶ ἴο δ5ὶς ἀποίῃεν 

ααεβίίοη ἃ5 τοραγὰβ ἴΠ656 ῬΡβορὶςβ.᾽ Τὴ Ὄχργδϑϑίοη 15. ΒΕ ναὶ θα το πὴ 
1ῃαΐ ἴῃ 8. 12 ὃν ἴῃς βαθεῖ οη οὗ περὶ αὐτῶν ἴον (Π6 Ροββεϑβϑίνε αὐτῶν : 
Ῥαΐ ἴῃ 56Π568 15 Ῥσδοίοα !]ν [Π6 58 Π|6. 

Ι.. 24. ἄρ᾽ ὥσπερ. Βθεκί τϑξεσνε ἴΠ6 ἰηζοσγοσαίίοη {111 Ἰονγεσ ἄονγῃ ἀπά 
{ταηϑὶαΐθ {ππ5: “ὙΠοβα ὙΠῸ βίθπαυ Πυπηαη Ργο θη. Βα]ανα (μαΐ ἐπα ν 
Μ1}} ΒῈ 4016 ἴο ἀρρὶν {πεῖν ἀἰβοονοσὶθϑ ἔοσ {ποὶτ οὐνπ Ὀθηεῆί ἀπ ἔοσ {Π6 
Ῥεπεῆΐ οἵ δὴν οἴμποῖβ {ΠῈὺ ρΙεαβθ. Τὰ τῃοβα ψῆο βιυαϊεα {Π 656 βι ροῦ- 
Βυμηδη ῬΓΟΌ] ΕΠῚ5 ἴῃ Π6 ΤΊΔΏΠΕΙ ἱπηαρσὶπα (μαΐ γΠ6π {πο Ὺ Πδα αἰδοονεγεάᾶ 
τῆς ἔοτοεβ σονευπίηρ [Π6 οτὶρπαίίοη οἵ (ῃς ναγίοιιβ τϊηρσϑ ὙγΒΙΟΙ οχίβί, 
{πεν σου] Ὀς 40]6 ἴο ρσοάπςοαβ δ ρΙθαβισο νυν πα5 εἴς. ̓̓  ἄρ᾽ Πετα τε [,δΐ. 
πω: ΒπυίοΣ ΤΙ, ρα. 

Ἰ. 30. ἢ τοιοῦτον μὲν οὐδὲν οὐδ᾽ ἐλπίζουσιν ; “οΥ νγὰβ5 ἴξ ποΐ ταίδμεσ 
τῃ6 ἔαοι [Πμαΐ [δ ν πενεσ ἀγεατηΐ οὔ βιι0 ἢ ἃ στεϑα! ̓ ἤ, {πὸ 1 αἱ. αγι, ἰηῖτο- 
ἀποε5 {Π6 αἰζεγηαίνα νυ] ἢ (Π6 Θρξακου ρτείετβ. ϑοοσγαίοβ οδ]βοϊβα ἴο 
{Ππε86 Ῥμγυβίοαὶ βρβου]αίίοηβ, Αγ (88. 13,14), [Πα [Π6Ὺ νγεγα ᾿πβο] 016, 
αηα σεζογαΐ (8. 15}, [παΐ {ΠῸν σου] τοβϑα]ε ἴῃ πὸ ῥσαοίϊοαὶ θεπεῆέ ἴο τηδη- 
Κιπα. Βαΐ, ἃ5 ἃ πηαίίεγ οἵ [δοΐ, (ῃ6 Ὠϊβίοτν οἵ βοΐθηοε μα5 ργτονεά Βϊΐπὴ 
ἴο 6 δνξπ ΤῇοΟτΘ ΟὈν]ΟΙΘΙΥ τηϊβία θη ἴῃ Βΐ5 βεοοπα οὐ ἰοῖϑπη ἔμ αῃ ἴπ Π15 
ἢτϑῖ. ΤῊΪβ ἀοεβ ποῖ ἴῃ 1Π6 ᾿εαϑὲ ἀείγαοι ἴτοτη {πΠῸ στεαΐ δπᾶ σοοά ψοσκ 
ΥΠΙΟΒ. Πα αἰ ἴῃ Ηὶθ οὐνγῃ 1ἰπὸ; ἢθ αῃὰ ἢϊ5 ὁρροῃθηΐβ 8150 πηιβί θ6 
τηθαβιγοά, ποΐ ΒΥ {Πεὶγ πηϊβία κε θϑιϊπηαΐθϑ οὐ βοὴ οἴμεσ, θαΐ ὈΥ {Ππ6 
Ῥοβιτῖνε βεύνίςεβ εβοὴῇ νγαβ δ0]6 ἴο ρεγίοσπῃ ἴπ 815 δπᾶ {πεῖγ βϑνεσαὶ 
ΒΡΠετο5 οὗ Ια θΟυΓ. 

Ῥ. 5. 1. 2. σκοπῶν τί εὐσεβές, κ.τ.λ. : “5εεἰκίηρ ἴο ἀΐδοονεγ [Π6 παίπγα 
Δη4 ἀεβηϊίίοπ οἵἉ ρίεῖγ, ἱπιρίεῖν, ποθι] ν, Ῥαβθπθϑβ, εἴσ. [ποῖ δ5 {86 
ῬἈ βίο] ΡΒ]]Οβορμοτβ ΟΠ Π6 οὐ ἰοἰβθα ςρεου]αϊοα 45. ἴο {π6 δἱθτηθηΐβ 
Οὗ πιαΐδγια] (ῃΐηρβ, 80 ϑοογαίεϑ {τἰϑὰ ἴο ἀΐβοονεσ νῆα χα πηδῪ 64]] {πΠ6 
ΕἸετηεηΐβ οσ πηἀαπηθηΐα] σοπϑβεϊπεηΐ5. οὗἩ τηοταὶ ἰπίησθ. ὙΠ656 οᾶτηα ἴο 
θὲ οδ]]βα ἴῃ Πἷ5 Ξ6Π00] {ῃξ οὐσία οτ ἐπϑέγιες οὐ ἀδβηϊίοπ. Απᾶ Πα {τε 
ἴο νεῖ αἵ {Π6 ἵτπιδ παΐῃγε Οὐ Ἔϑϑθῆος οἵ ψγῆδξ δὴν νἱγίπ ΟΥΓ υἱσα ΟΥ᾽ τη σαὶ 
δοίν!ν νγαβ, ὈῪ οοπϑιἀθγίηρ πα σοπηραγίηρ 411 βοτίθ. οἵ βχδιῆρ]εβ, ἴο 

566 ψῇῆῃαίΐ (ΠεὺῪ 411 Παᾶ ἴῃ σοιηπηοη. Τ]15 ρύοοβθβ σοῖ ἴο ΡῈ οδ]ϑᾶ 
ἐπαγωγή οτ ἡγαμείζογε. Ατὶϑίοιϊα, νέο Ἔχίοπαρα της τε Πμοά οὗ ϑοογαίεβ 

ἴο ΤΥ ΟἴΠεΓ Κιπα5 οἵ αιδβίίοηβ, βϑανγ5 [Παΐ {πε656 χεγα ἘΠ6 ἔννο τηθιηοτ- 
40]ε {πϊηρϑ8 ΒΟ ϑοοτγαίεβ 414 ; 4752, ῃε ἰαπρσῃξ ρεορΙε ἴο αἰπὶ δὲ σεζηνσ 
186 6ββεποθ οὐ ἀββηϊζίοη οὗ [πίη ρ5, δῃηα σεχογαῖ, ἢς ἱπιτοάποεα {ΠπῸ τηειμοά 
οὗ Ἰπάποίίοη ἴῃ ΟΥΩΘΥ ἴο ἀἸβοονεσ [15 δϑθεποθ. 866 Ατίϑβί. 27εζ. ἡ. 4, 

δηά οἴ, Ιπίτοά. Ρ. χχὶ!. - 
Ἰ. 6. ἃ τοὺς μὲν εἰδότας... κεκλῆσθαι. ἅ 15 {Π6 οδ]εοί οὗ {πε ρατίϊ- 

ΟἾΡΙΕ5 εἰδότας ἀπ ἀγνοοῦντας, ὙΓΏ1ΟΙ ΕΧΡΓΕ55 ἃ Ἄοϑαϊο7:; [Π 5. σαπποῖ 

ΙοΟ 



ον αν  ΣΣ 22. --Ξ  ΒΥΕΣ 16. 

ἴπ ἘΠρΊ5ἢ θὲ βαϑιυ ἐχργεββεα ὈῪ « τεϊαίίνε οἴδιιβα, ἀπά {ῃ6. ξεπίεποε 1. ᾧ 16. 
15 {Βεγείοσε ταῖδμοσ ἀπ ῆσι]ς. “ Α11 {πτῃρϑ π΄ 5ῃοτέ ΒΟΉ, 1π μἷ5 ορἰ δίοῃ, 
ΤΉΘη τητϑὲ ΚΠΟΥν ἴπ οτάεγ ἴο ΡῈ πι]ν ΠΟΌ]Θ δηά σοοῦ, 816 πεν ΒΟ 
Κηονν {Πεπὶ ποῖ ΠΊΔῪ }π5Έ]Υ ΡῈ ἀδεπιεα οὗ ον ἀπά Ὀσγθίξῃ παΐατα. 

Ἰ. 9. μὴ φανερὸς ἦν. μή ἰ5 πεεὰ Π|Κ6 μηδέν ἴῃ ὃ 9, “Ζ7 ἴΒετε ὑγετα δὴν ᾧ 17. 
τηδίζετϑ ἴῃ νυ ΠΪοἢ. Π15 ἔπα ορίπίοπβ εσα ποῖ Κποννη.᾿ 

]. 12. τούτων ἐνεθυμήθησαν. ΠΕ σεηϊῖνε 15 ἀξεὰ ὙΠ γετὺβ οὗ ὃ 18. 

“2εγεεζουῖσ, τεγεαογσέα7ι 1271’, γ γι 7η εγ 7, εἴς. (Οἐ. σοοῦν. 168. 
βουλεύσας. Τῆς (151) δοτβίβ οἵ νεσὴβ ἐχργεββίησ ἃ βίαϊβ οὐ Ἷοῃ- 

ἀἸοπ σΈΠΕΓΑΙῪ τηεξᾶῃ ἴο ἐ7εζξ)γ, οη {παΐ βίαϊε ; ἤδῆςσε " μανίησ εξ δρ- 
Ῥοϊηίεα 4 σοιποῖ]]οτ,᾽ 1.6. ἃ ΤΠΘΠΊΡΕΙ οὗ {Π6 “οτείξ Οὐ σουποὶ] οὗ 500, 
ΜΓ ὨΙΟ δοίεα 45 ἃ Κἰπά οἵ Πρρεσ ποιιβα ἴο {Π6 σΈΠΕΙΑΙ ἈΞΘΘ ΠῚ ]Υ οὐ Ζ εείοσία. 
50 ἄρξας 1. 11. 35, στρατηγήσαντος 11]. ν. 1. 

1:15: ἐν ᾧ ἦν. ἦν ποῖ ἔστι, ἴῃ τείεσεμοα ἴο {με {ἰπ|6 οὗ 1Π6 {τ|4], 

ΔΙΠοΟυΡῊ πὸ ἀουδὲ [6 οδίἢ τεπηαϊηεα ἴῃς ξΞαπὶθ ἴῃ Χεπορμοπ᾿β {{π|6. 
50 ἴῃ [με “7“παὖ. 1. ἵν. 6, Χεπορῆοῃ βρεακίηρ οὗ ἃ ἴονγῃ Μυτγίδπαιβ 
ΜΝ ΒΙΟΝ (Π6 ἅττὴν νἱβι εα, σαγϑ, ἐμπόριον δ᾽ ἦν : “1ἴ τῦας ἃ τηδτκεῖ ἴονγῃ, 

ΔΙΕΠοαΡΗ Π6 ἄοεβ ποῖ Ὑγ]5 ἴο ᾿ΠΩΡῚῪ (Παΐ 1ἰ 15 50 Π0 Ιοῆσεσ. (ΟἿ, αἷἶβὸ 
““παΐ. ν. 3. 

1. 14. ἐπιστάτης ἐν τῷ δήμῳ γενόμενος. {{πᾶετ (Π6 ἀεπιοοτγαίϊς σοη- 
ϑεϊαὐτοη οὗ ΑἰΠδη5 {Π6 σοῦποὶ] οὗ σοὺ τγᾶβ αἰνι σε Ἰηΐο 5γη 4 }] 6  βθοῖίοηϑ, 
νΥΒΙΟἢ εχογοίβεα δαπηϊηἰβίγαί γε ἐπ ποίίοπϑ ἴῃ ἴση [πστουσπουῦς {ΠῈ γεατγ; 
Δηα ἴῃ 6δοῇ ϑβεοίίοη, ἀστίηρ 115 Ρειποα οὗ οῇῆσθ, πο πη θε 5 ἴοοΚ ἴαΓη5, 

ΟΠ6 ἄδν εδοῖ, οἵ Πποϊάϊησ (ῃς οἴδος οἵ ΕΡἰβίαϊεβ. οὐ Ῥσεβιάξηϊ, Βοΐῃ οὗ 
πε Οουπο!], ἀπὰ “(1 ἴδ τεῦ) οἵ ἴῃς Ἐρσοϊεβία. ΤῊς ρῆταβξε ἐν τῷ δήμῳ 
ῬτΤΟΡΔΌΙΥ τείειβ ἴο {Π6 δοϊ {Παΐ, ποῖ Ἰοησ Ῥείογτε (ῃ8 ενεηΐβ Βετα τηξη- 
τἰοηοᾶ, {ποτα μδα Ῥδεὲπ δηὴ οἱϊσατοῃϊο τενο]υϊοη οαἱεὰ Τῆς συγ 
Ἡσυπάτεά, ΜΕΘ αἰσὸ μαὰ 115 ΡῬιγίαπεβ. Απά 580 [86 εχαοί τηβαπίηρ οὗ 
1:6 σμοὶε Ρἤτγαβα “σοιἹὰ θῈ, “μανίηρ Ῥεοοπὶα ἴῃ δὶ ἔσσῃ, ἀπᾶρθσ {Π6 
(τεβίογε) ἀεγτηοογαίίς οοπβιϊτυΐῖοπ, Ρτεβίεηΐ ἔοσ ἴμ8 ἄαγ.᾽ (Γ. Ζη 11. 12 

τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ πάντων πλεονεκτίστατος. 

ἐπιθυμήσαντος, “Βανίηρ οοποείνεά 4 ἄδβῖγο. (Οἵ. ποίβ ἀβθονὲ ἴο 
βουλεύσας. 

1. 15. ἐννέα στρατηγούς. Ασοοτάϊηρ ἴο [6 σοπειϊταϊίοπ,, δ7Σ σΈΠΟταὶ5 
ὝΕΓΕ ΔΡΡοϊπίβα δῆπαα]]Υ. Τη ἴΠ6 γεατῃετε τείοτγεὰ ἴο (Β.6. 406) (ποῃ, 
οπ6 οἵ {πε ἴδῃ, νγαβ βεβίεσεὰ ἰη Μ|Ύ]6π6, δπα ἴΠ6 οἵμεσ πῖπα ἡγεγε οα]]ρα 
ΠΡΟῚ ἴο τεϊΐενε πἰπι. ΤῊϊ5 15 ῥσοῦδθὶν ἴΠ6 τϑᾶβοη ΨὮΥ ΧΕΠΟΡΒοπ 
Βετα βρεᾶῖκβ οἵ πῖὶπθ. Οπε, μονγενεσ, ἀἰεὰ νεσν Θοοπ, δηα ΟὨ]Υ εἰσῃξ ἴοοκ 
Ρατί ἴπ ἴπΠ6 Ὀαΐ]6 οὐ Ατρίπυβαθ. ὙΠεν ἀείεαϊεα ἴμῈ Ῥεϊοροππεβίδῃβ, 
Βαΐ, ἴῃ {ΠΕΙΓ ξασϑύπεββ ἴο Ῥατγϑαθ ἴῃ6 Ἐπετηγυ, περ]εοϊεα ἴο ΡῖοκΚ ἃρ ἴῃ6 
ψουπαςεα απ ψτεοκεα οἵ {Πεὶγ σογηγαάεβ {1}} ἃ βἴογπι τηδᾶβ τϑβοῖα 
Ἰπηροϑϑίθϊθ. ἘῸγ {πὶ {ΠπεῪ σγετθ, ἴῃ βρίίε οἵ ϑοογαΐες᾽ τεβοϊαΐα ορρο- 
“ϑἰοη, ΘΟηἀοιηπθα ὈΥ ΟὯ6 σΈΠΕΙΑΙ τοῖα ἴο θῈ ρμιιΐ ἴο ἀβαῖίῃ. Βαϊ ΟὨΪῪ 

ΓΙ 
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δ δ. 

ὃ 6. 

δ: 

ΧΕΝΟΣΡΗΙ,ΟΛΝ, ΜΕΜΜΟΚΑΔΙΖΙΑ 1. 

ΒΙΧ ὑγογα δοίπα!]ν ἴῃ ΑΙΠΘΠ5, ἀπ οὴ]ν 5ἷχ ὑγεσα ὄχθου. ( , Ἱπίτοῦ, 
Ρ. ΧΙ. 

Ἰ. τό. τοὺς ἀμφὶ... Ἐρασινίδην : “ΤἬγΑΒΘν] 5, Εταβιηϊάθθ, ἀμ {πὸ 
οἴπεγβ. 80 οἱ ἀμφὶ Πλάτωνα, Ρ]αἴο «πα Ηἰϊ5 ἀπο 165. 

Ἰ. 17. ἐπιψηφίσαι. ΑΞ ρῥτεβιἠβηΐ, ϑοογαΐεβ νγὰϑ [ῃ6 ῬΓΟΡΕΙ πιδῃ ἴο 
Ῥαΐ ἃ πιοϊΐοῃ ἴο ἴπΠ6 νοΐθβ. θὲὰῖ {π6 ΑἸμθηϊαπβ ὑγοσθ ΠΟνῸῚΓ στθαΐ 5.1 Ὁ Κ]Θ 5 
ἴοτ ἰοτιηβ. απα {Π6 νοῖβ νγαβ αἰτἰτηαίο]ν ἴα θη τυ] τΠοῖξ Ὠϊπη. 

1. το. περὶ πλείονος ἐποιήσατο εὐορκεῖν : “Πα να]εα Πάδον το ἢ15 
οαίῃ αἵ ἃ Εῖρσθοσ ρῥτῖςα.ὄ 

Ῥ. 6. 1. 6. τὸ πεισθῆναί τινας. Α ποῦῃ οἴαιιβθ δι ρα αββεα ΡΥ {π6 
ατίϊοϊθ, ᾿πβὲ ἂς [Π6 50- οαἰ]θα σοπ)πποίϊοῃ ἐλαξ ἀο65 ἴῃ ἘΠρΊδ : “Πα ΔηΥ 
5ῃου ἃ Πᾶνα Ῥθθη ρειϑιδαβα. 

Ἰ.. γ. πρὸς τοῖς εἰρημένοις τοίοτβ ἴο 5 ρυσίίν οἵ ΞΡρθθοὴ δηά δοΐ (Ἔβιϊποα 

ἴο ἴῃ ἃ σἜΈΠΟΓΑΙ ννδῦ ἴῃ {Π6 1αϑὶ ομαρίοσ. 
Ἰ, 8. ἀφροδισίων καὶ γαστρὸς ἐγκρατέστατος : “τποβί [τες οἵ 811 πιδὴ 

ἔτοτη Ῥτγοῆϊσαουν ἀπαᾶ σ]υζοηγ. 
Ἰ. τγ. καίτοι γε οὐδεπώποτε : “ποί {παΐ ἢδ δνοτ. 
1. 18, τῷ φανερὸς εἶναι: “Ὀν Ὀεΐηρ, 45. ΘΥΕΙΥ ΟΠ6 58 ν7, ἃ τηδῃ οὗ {Π15 

ΠΟΡΙΠΠν οὗὨ οδπατγαοίοτ. φανερός, 71071. ἃ5. τοίθυυηρ ἴο {Π6 Ῥτὶποῖραὶ 
50] 6οῖ. 

1. το. μιμουμένου : “1{ {πον ᾿πηϊςαἰοα,᾿ οΥ “ ὈῪ ἱπηϊαἰηρ. 
1. 2ο. ἀλλὰ μήν. Τηϊτοάυοίην ἃ 5]͵]ρῃς πια]βοαίίοη οἵ {Π6 σϑτηδυῖς 

αϑ ἴο Πῖ5 ΞΟΠ ΟΥ ΤΥ ἴο 411 ΒΟ Π]ν ἱπάπ] σοποθβ. “Αἰ {Π6 βασὴθ {{π|6 ποῖ 
οηἷν (τε... τε) αἸά ἢς ποῖ πορ]βοῖ ἢΪ5 οἴνῃ Ροάᾶν, θαξ 8 βνβὴ ]απιθά 
ἴῃοβε ψ8ο αἰά. 

1. 22. μὲν οὖν ἱπίτοάτιοο5 ἃ 5] 1 ΟΠ ΕΠῪ βίσοηρσοῦ Πα] 1 οαΐίοη ἴῃ [Π6 ΟἾΠΕΥ 
ἀϊτθοϊΐοη. ΟΥΠοῚ 4αα]!Ποαίίοηβ θδοῖς απα [οτυναια ὁσσυγ Ἰαΐθυ ὁ. “ 511] 
ἢδ νγαϑ Ὁ τοτὴ ἀρρτονίηρ οἵ ἃ βυβίεμη οἵ Ἔχοθββῖνε βαΐξϊπσ' σοι ρ] θα ἢ 
Ἔχοθβϑῖνε ὄχογοῖσο. ὑπερεσθίοντα οἵ οοιιγθε 15 τη βου] Π6, ἀρτθεῖηρ' νυ ἱΓΠ 
16 σα ]θοΐ ἴο ὑπερπον εἴν. 

τὸ... ἐκπονεῖν ἐδοκίμαξε : “ἢ ἀΔρρτονεβᾶ οἵ νγουκίηρ οἵ 1πι5ῖ ἃ5 τα πο ἢ 
45 ἴῃ τηϊπα δοςερίεα (οΥ ρεγηητ6 4) τυ! Ρ]  αβατγα. 

Ῥ. 7.1. 1. ἕξιν : “τηϑίῃοά,᾽ “ βυϑβίθπι, " πηοάε οἵ δχίβϑίεποθ᾽ ; 1,Αἱ. λαῤἑέες. 
1. 5. τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ἐπιθυμιῶν. ϑοοτγαίε5. βανεα Ηϊ5. ΠΠ6Π65 το πὶ 

ΔΗΥ͂ [ΟΠΠ685 ΤΟΥ ΤΌΠΟΥ, ΜγοΖ, ὈῪ οσυγίηρ {Ποπὶ Οὗ ΔηΥ ΟΠΕΙ Ῥαββϑίοη5 
(τ Βῖοἢ τηϊρῃξ μανα οοβί {Ππ6 πὴ ΠΙΟΠΕΥῚ), δηα σεεογαῖ, Ὀγ σπαγρίηρ [Πθτὰ 
ποίμίηρ ἔοτγ [Π6 ἱπάπ]σαποα οὗ {Πεῖτ ραββίοη ἴοσ ΠΙπη561, 

1. γ. τούτου ἀπεχόμενος : 1. 6. τοῦ χρήματα πράττεσθαι : “ ὈΥ ἀνοϊάϊησ 
{Π15.᾽ 

1. 8. ἀνδραποδιστὰς ἑαυτῶν : “{Π6ῚΓ ΟΠ ΕΠ5] αν εγβ.᾿ 
1. το. παρ᾽ ὧν : 1. ε. τούτοις παρ᾽ ὧν. : ἰεὐδὲ 
1.13. φοβοῖτο μή --Τιαί. τεγ6γοἼ17, 716: ἴῃ 6 βεοοπά μή 15 περαίϊνε, μή 

Ῥεΐησ ιιϑε4 Ἰηβιθδαά οἵ ἴπΠ6 τεσιϊαγ οὐ, Ὀγ ἃ Κιπὰ οἵἉ αἰἰταοίίοῃ ποῖ πη- 
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πο Το 7... τρ.-- -ο Ὁ, 1. 5: 

ΘΟΙΏΤΩΟΠ, ΘβρθοΙα]]ν ὙγΊ1 ΡδτεῖοῖΡ]65, 6. σ. Ρεΐοιν 111. ν. 23 ἐάν τι αἴσθῃ ΤΙ. ὃ ἴ. 
σεαυτὸν μὴ εἰδότα, ννΒετε 56ε ηοΐδΘ. ΤῊΣ δἀ]εοῖϊϊνε μετα βεγνεβ ἴῃ βᾶτηβ ς 
Ταποίίοη, 45 {πουρῊ ἴο αν, “5ῃοι]ᾶ πηᾶκα δὴν τεΐασπ οἴμεσ ἴΠπαῃ {86 
στεδίεϑί. 

1. 21. ὑπερορᾶν: ς. φεγι7ί. ἴτοτη Ἰάδα οὗ 5ιιρετιουιν ((σοοάνν. 170) οτ ᾧ 9, 
ΒΙΤΩΡΙΥ δἃ5 σοιηροιπα νεῦρ. 7ῃαε τῇοτα ὑ81|ὰ] σοπβίγποιϊίοη τ. αζίζές. 
ΟΟΟΌΓΪΒ 1 1. 111. 4,1. ἵν. 1ο. 

1. 23. τοὺς μὲν... κυβερνήτῃ δέ. ΤἼε οοπείπιοϊ!οη5 οὗ [ῃ6 οοπίτγαβιθα 
οἰαιιθεβ 4ο ποί σοιστεβροπηᾶ ; {πε ἢτϑί ἀδροημβ. ου μῶρον εἴη. [86 Ξεοοπὰ 
15 Δ ἱπαϊτεοΐ ϑἰαίεπηεπί. “ἼἸί ννγὰβ [0]]ν ἴο ἀρροϊπί {π6Ὸ πηαριϑίγαϊεβ ὈΥ̓ 
186 οαϑί οἱ ἃ θεδπ, ἡ" 8116 α5 ἃ πηδίίεσ οἱ ίαςοϊ πὸ οπθ, εἴς. 

ἀπὸ κυάμου καθιστάναι. ΤῊς ΑἰΠεπίδη5 πϑεᾶ ἴΠ6 ΡῈ ΌΡ]ς (ψῆφος) 
ἴπ νοίϊηρ αἱ {τῖα]5, θυ [ῃ6 Ῥεδη (κύαμος) ἴῃ της εἰεοίϊίΐοη οἵ πιασίϑίταϊεϑβ. 

ἼΤνο ὑτὴ5 γετα Π|]ςα, οπα Ί νῃϊῖῈ απ οο]οιτεά ᾿εαπϑ, ἴῃς οἴπεῦ 

ἢ (86 πᾶτηθβ οἱ οἰζζεηβ.0 Α Ῥεδὴ ὡπὰ ἃ πᾶπὶθ ψΈτα ἄτγαννῃ βἰμηυϊ- 
1ΔΠΘΟΙΒΙΥ, ἀπα ἴῃοσα ῆΟ Πδα νῃΪϊΐα θθαπβ θεοδπλο ἴῃς πηαρίξίγαΐεϑ. 

1. ζό. ἁμαρτανόμενα : “1 Ὀ4α]ν πηαπαρεά. 
Ῥ. 8.1. 7. ὧς ἀφαιρεθέντες μισοῦσιν : “τεϊαΐῃ ἃ ἰξε]ϊηρ οἵ Βαϊτεά ᾧ 10. 

Βδοδιιβα ἴΠῸῪ σοηβίοσ {ΠΟῪ ἢανα θθεη τοηρσθα ;᾽ [οΓ ὡς ο. ρατί. οἵ. 50. 
δ 1. 4. ὡς τοῦ δαιμονίου. 

1. 8. οὔκουν τῶν φρόνησιν ἀσκούντων.... ἐστίν. “Ίοΐοποε ἰ5 [Ποτο- 
Ιογ6 ῃοΐ ἴο θὲ ἐἘχρεοίεα ἤοτπη τηθη οἵ {Πουρηῖα] Παρὶϊ οἵ τηϊηᾷ ; βοὴ 
Ῥιδοίίοα5 θοὴν ταῖμεσ ἴο ἴΠο56 ὙΠῸ Ρόββεβ5 Ὀγαΐε ἔοτος ἀπα πὸ βεηβα., 

1.11. συμμάχων : σεηϊί. ἀδρεπάφηξς οἡ δέοιτ᾽ ἄν, Ὀυΐϊ ρῥ]ασεα ἴῃ δὴ ἃ 11: 

ΕἸ ΡἢΠαίϊς ροϑβιίοπ. 
1. 13. καὶ φονεύειν δέ : “ἀπά ἴο σο {πε Ἰδεηρίῃ οὗ τηυτάοσ, [Πα ἀθονς 41] 

15 ψαϊίε ουΐ οἵ {Πεῖγ Π1π6.᾿ 
1. τό. ἀλλὰ Σωκράτει γε. Σωκράτει ἴ5 ἴπΠ6 οηρΠῃαιϊΐς ννοσά. “Ὑε5, ᾧ 12. 

βαϊα (η6 δοοῦβεσ, δι 1 ννὰ5 αἰΐεσ Βανίηρ θεέη αϑϑοοϊαϊεα ἢ ϑοογαίοβ 
τῃαΐῖ Οτιας,᾽ εἴς. 

1. 18, τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ : τείετηίηρ ἴο [ῃ6 σονθγητηθηΐ οἵ ἴῃς ΤῊϊτῖν 
ὙΤντγαπηίβ Ἔϑί Ὀ]Π5Πῃ6α αἴτεον τς (4]}1] οἵ Αἴπεηβ, 404 Β.6., Οὐ α5 θεϊηρ ἴῃς 
οΠὨϊεῖ ἀπηοηρ ἔπε πὶ. (ΟἿ. Τηϊτοά. Ρ. χχχίν. 

1. 23. τὴν συνουσίαν ὡς ἐγένετο : ἰάἀϊοπηαίὶς ἀο.}]6 οὈ]εοὶ ἴο διηγή- ὃ 18. 
σομαι; ἴπ ΕΠΡΊΙ5Η, “1 νν1}}] βιαϊθ ἢονν [Π15 αβϑοοϊαϊίοη νγὰβ Ὀγουρμί ἀρουῦί. 

1. 24. ἐγενέσθην μὲν γάρ. Οἰηϊξ γάρ ἰπ ἱταηβ]αἰίοη. Οὔεινε εὐναὶ ὃ 14, 
Βεσα, θαΐ φἠεγαὶ ἤδεσαν δέ ἴῃ ἴῃ6 οἴει οἴαπθβε. Τὴ ἀπ8] νγαβ ἴῃ βοΐ ἃ 
ἀεοανίηρ' στατητηδίϊοαὶ ἔοσπὶ, Ραΐϊ ννα5 511}} ὑϑεᾶ ἐγεαπθηίν, ἃ5 Βοσα, ἴοὺσ 
εἤεοϊ. 

Ῥ. 9.1. 3. χρώμενον... ὅπως βούλοιτο : “γ ἢϊ5 ἀἸα]δοίὶς 51Κ1}1 ἀοϊησ 
γνΠδὶ μος ᾿ἰκεα ἢ τΠο56 ἢ σοηνεσβεα νν1ἢ Ὠϊπα. 

1]. 5. ἐπιθυμήσαντε: “Ῥεοαιδα (ΠΥ ἢδα τϑα]]ν οοποοϊνεα ΔὴΥ ἄσβίτε ἴο ὃ 15. 
5ῃδσα.᾿ (Οἱ ἀρους ἱ. 18 ποίε ἴο βϑαπὶς νγοσά. 
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Τὶ ἃ 16. 

ξ 18. 

δ 19. 

ἃ 20. 

ΧΕΔΌΣΙΟΝ, ΜΕΙΜΟΚΧΑΔΙΖΙΑ͂ 1 

1. 8. θεοῦ διδόντος : οοπαϊτἴοπαὶ ὩΡβοϊαῖα οἷαιιβθ, ῥτγοίαϑὶβ ἴο ἑλέσθαι 
ἄν. ὙΠε ῥτοβεηΐ (οσ τίποτ ἱπηρογίβοι) ρατίϊοῖρ]α ἰ5 πξϑά ἴο βχργθϑ5 [88 
ἱποοιηρείθ ἰάθα, 1 ἃ σοα Ππαά ο772γ ἐ(." 

1. 13. ἐπραττέτην τὰ πολιτικά : “ ἀηᾶ Ρῥ]αηροά ἱπίο ΡΟ] ἰο5.᾿ 
ὧνπερ ἕνεκα: “115 Ὀεϊηρ ἴῃ ἰαοϊ [Π6 ἔστι τηοίγε οἵ [Π8 σουτί [Π6ΥῪ 

Ῥαϊὰ το ϑοοταῖεβ. 
]Ί. 2ο. δεικνύντα... ὄντα. ΒοΙίἢ οἶδα «πᾶ δείκνυμι ὈοΙοηρ ἴο {Π6 οἷα55 

οὗ νεὺρ5 ΒΊοἢ οἴζϊδη ἴακα ἃ ρῥγεάϊοαϊζινε ραγίςιρὶε (ἀοοάν!η, 221), οἵ. 
αὔονς 1. 11 ; δεικνύντα ἱΠπετοίοτ 15. ὑτγθάϊοαίε ἴο οἶδα, αηα Πα5. 1561 {Π6 

ϑ θοταϊηαΐθ ρτεαάϊοαίς ὄντα. 
1. 26. τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν ; ἰτοηΐοα], “τηοηρ ΟἿΤ Ου]α-θ 

ΡἈΙΠ ΟΞοΡΒοΥβ,᾽ Βορ ἢ βίϊοαὶ {Ππθοτβίβ ἀθουΐ τηογαίϑβ. 
Ῥ. 10. 1. 1. ἄλλο οὐδέν : (Πϊ5 15 τῆς οΡ]εοὶ οἵ μαθών, ἀηα «50 15 ππάοτ- 

οἰοοά δ5 Πἰτηϊταΐϊίοη οὗ ἀνεπιστήμων, “απὰ ἴῃ ποις 1Παΐ [Π6 πηδῃ ψῆο Πα 

ΟΠς6 Ἰρατηθα δηγτῃΐησ ΒΟ οαπ Ὀς Ἰδαγηθα, οᾶπ ΠΕΥΘΓ δίζοσ Ῥθοοῖηθ 
Ἰσπογαηΐ οἵ 1{.᾿ 

1. 23. ὥσπερ... ποιεῖν. ΤἼῊ]5 οἸατι5α 15 πηαάθ ἀθβρεηάδηΐ σταπηπηδίϊοα ]ν 
οἡ ὁρῶ, ΑἸΤΠΟΌΡΉ ἴῃ 56η88 ἴἴ 15 ποῖ, δε 5Βῃου]ᾶ 5αὺ " ΕῸΣ 1 οὔβεσνε ἴῃδΐ 
Ἶπβῖ ἂβ [ῃοββ ψ}ο, εἴς., 50 4150, εἴο. (ΟἹ. 11. νἱϊ, τα ὥστε. 

1. γ. κἂν ὦσι σώφρονες : 50. οἱ υἱεῖς, “ ἀγφοη ἱπουρἢ [Π6 γουίῃϑ Βα ννγ6}]- 
αἰβροββά. 

1.9. ὡς τὴν ἄσκησιν οὖσαν : [οΤ ὡς ο. 2αγέ. 586 αἴονε 1. 4. Ηδετα [Π6 
ἀεεῖες. 050]. 15 πἰϑεᾶ, {π6 τὨϊηρ δε ίδυδα Ὀεὶησ ταί ΠΕ ἃ σΈπεγαὶ [Πδη ἃ ρατίῖο- 
τἶατ ἔαοῖ. Βαϊ οοοαβίοπα!]ν (ῃς δοςιιϑ. ἀ050]. 15 πιϑεα ἢ ὡς ψΠΠΟυΐ ΔΗΥ 
ΨΕΓΥ Οἷθατ ἀἰξιϊποϊίοη ἔτοτῃ [πε σοηϊτῖνε. (ΟΕ, θεῖον νἱ. 5. ἢ ὡς χαλεπώτερα. 

1.12. Ἐσθλῶν μὲν γὰρ... νόον. Ἴ ηπγο εερίας 1ἴπ65 ἔτοτη (Π6 
γγοτΚ5 οὗ Ἴ Πεορῃῖβ, ἃ σποιηΐς οὔ ἀϊάδοίίς ροεῖΐ, παΐῖϊνε οἵ Μεράτγα, σ7ε 
5508Β.6. Τῆς νοτζὰ ἐσθλός 15 οἴζεη τιβεα Ὀγ Πἴτῃ (Π|κῈ ὁογῖ δηὰ οῤέξγεαίες 
ἴῃ 1,ατ1Π} οὗ [με ατιϑίοογαίβ, [ο νν ΒΊ ἢ ρατίν ἹΠΘΟρηΪ5 Ὠϊπ1561{ Ρε]οηρεᾶ ; 
Δῃηα (ῃ6 ἔνγο ῥτεοξάϊηρσ ᾿ἰη65 ψὶοἢ τα ἡποίεα τ ἢ 6 πὶ ὈΥ Ρ]αΐο, 
7εο 951) 

καὶ παρὰ τοῖσιν πῖνε καὶ ἔσθιε, καὶ μετὰ τοῖσιν 
ἵζε καὶ ἄνδανε τοῖς, ὧν μεγάλη δύναμις. 

ἐσθλῶν μὲν γὰρ κ.τ.λ. 
5Πονν {παῖ ἴξ ἰ5 ἴ1Ππ|5 πξϑᾶ Πεσο, μαξ 5111] ἢ ἃ πυϊχίατο οὔ Π6 ποτα] ἢπθδη- 

ἴῃ αἶδο. 80 ἴῃ ΕΠΡΊ5} ] ἢ 5Ό ἢ νυ οσᾶβ ἃ9 " βεπίοπηδη, “φυραῖ [αταλ!γ,᾿ 
“γος Ἰοτὰ ἡ εἴα. 

ΤΠἼΕ σεηϊνε 15 σονετηβα ΡΥ {πες ῥτεροβί!οη ἄπ᾽ [ο]ουγῖπρ, ὑΒ]ΟΒ᾿ 
τπεγείοτε Πδ5 15 δοσθηΐ [ἤγουν Γοτννατά, 

1.14. ὃ λέγων. Ὗο [Π15 ννᾶϑ 15 ποῖ τεοοσάεά, ὍΤὴῆε 1ἴπ6 15 ἃ μεχδιηξίοσ. 
1.17. δρῶ γὰρ ὥσπερ. ΕῸτ οοποίγαοιί οη οἵ. στ. 8 Το ὥσπερ ποιεῖν ; 

Βεγα, βονγενεσ, ἴῃ Ῥοίῃ οἰδιιβες ψἹΓἢ {Π6 νατϊδίϊοη οὗ ἃ ρτεαϊσαίζνε ρασίῖ- 
ΟἸΡΙΕ ᾿πβίβαά οὗ δὴ ἱπβηϊζνα. 
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5. Σὸν ς; 2:..8-- ὐδροέῦττ; 2... 22. 

τῶν... ἐπῶν : σεηϊΐ. σογεγηεά ΡΥ ἐπιλανθανομένους (αοοάνίπη, τ93). ΤΙ. ἡ 91. 
Τα νγουῖβ οὗ πε ερίς ροεΐβ, ἀπά Ἂϑρβοΐδ!]ν οἵ Ηοτηθσ, νγεγα γαρι!]ατ]ν 
ΠοΙημηϊ 64 ο ΤΠΘΙΊΟΤΥ 845 ρατί οὗ (Πς ΠἰἸ[ΈγαΥΥ δηα δτίϊϑίϊς εἀποασίίομ 
(μουσική) οὗ ἜνετΥ τεεκ σεπί]εηδη. ὙΠΕΓΕ ὑγΈΓα 8150 ΤΠ Δ ΠΥ Ργοίεββίοπαὶ 
ΤΕΟϊΐειθ οὐ {πεβ6 ροεπιβ, οδ]]Ἱδᾶ ἘἈΠαρβοαϊβίβ, γῆ του] τεοϊΐε Ιασσα 
Ῥογίϊομϑβ ἔγοτη τηϑπηοσυ. ((. Ηάϊΐ. νυν. 67, ἀπά Ῥεῖον, 1. 11. το.) 

1.21. ἐπιλέλησται καὶ ὧν. ἼΠε ρετίεοξ ἴεηβε ἴο εηρἢδϑῖβα 
ἴμ6 ΖηεηηθαἼαἦ6 ΠπΘΟΘσβατΥ ταϑϊὲ ; “ ἷ5 50] ἴῃ {Π6 βαάτηθ δοΐ ἰογρείβ. 
ὧν -- τούτων ἅ (πάσχουσα), “ἴῃοβε σοπείϊἀοτγαίίοηβ ὑπάθσ γμοβα ἰπῆϊ- 
Εῃς6. 

.1. 27. ἐρᾶν, ἐρασθέντες. ΟΡ Ξετνε {πΠαΐ ἴῃ ῥσοϑβε ἴῃς δοϊίνε ἔογτη 15 πιβεὰ ὃ 22. 
ἴου Ῥτεβ. δπ4 ἱπηρεγί. ἔεπβεβ, [ἢ6 ἀεροπεπί [ου 41] οἴμετβ. ἐρασθέντες, 
1 ΔΟΓ.» “ ΟΠ66 {Ποὺ μαγνα γαϊίογε ἴῃ Ἰονε᾽; οἴ, ποίεϑ ἴο 1. 18 βουλεύσας ἀπὰ 
ἐπιθυμήσαντος. 

1. 28. ὧν... κερδῶν. ἘΕῸτ [Πϊ5 σοπβίγποι[ου οὗ, ποία ἱ. 2 οὖς θεούς. 
Ιη ἘπρΊ 5} Ἰοΐπ [Π6 ποῦπ ἢ {Π6 ἀοτηοπβίτγαϊζίνα. 

1. 32ο. πῶς οὖν οὐκ. Α νεγὺ σοπηπιοη ἴοτπῃ οἵἉ τῃεζουίοδὶ ηπθϑίϊοπ. [Ιη ὃ 29. 
ἘΠΡΊΙ5ἢ Βείίεσ 5 Δπ δϑϑογίΐοθ. “1ι 15 {μογοίοτε οἴξασ (Παΐ ἃ τηδῃ Ἷδῃ 
Βαανα θβεη ριγε-]ν]ηρ' αἴ ὁπ 6 {της ἀπά αἴετγνγαγάβ σὸ ψτοηρ. 

Ῥ. 11.]. 2. ἀσκητά : “ πηδίίετβ οὗἉ ῥγδοίϊοο. 
1. 3. συμπεφυτευμέναι τῇ ψυχῇ : “ανίηρ Ῥεεη ἱπηρ!ϊαπίεα Δ]οπρ ΜΝ 

186 50]. 
1. 4. τὴν ταχίστην : «ἄνεγθῖαϊ, “ Ὀγ [ες ἢτγϑί πιθαηβ {παΐ οἴετσ. 
Ἰ, 6. Καὶ Κριτίας δή. ΤῊΣ ρατίίο]6 ᾿πα]οαῖεβ {Παΐ τνε σοπηα ποὺ ἴο πε ἃ 24. 

Ῥαγίϊσα]ατ οαϑα νυ Β]ΟᾺ 111πιδίταΐαϑ τυ μαΐ ἴῃ τυτίϊεσ Πα θθεη βανίησ. “ΥΕ]], 
Οὐ 45 αηα ΑἸοϊΡΙδάος,᾽ εἴς. 

1. 9. φυγὼν εἰΞ Θετταλίαν. (τιἰἰα5 ας ΑἸΠ 6 Π5 βοτηθ {{π|6 ῥσῖου ἴο 
4096 Β;6., ἅπάεγ ἃ βεπίεποθ οὗ βχῖ]θ, ἀπ [ῸΓ Ξ0ΠῚ6Ὲ γεαιϑ υγᾶβ πιϊχϑα ἘΡ 
ΣΙ ταν αἰ] ΟΠΑΤΥ ΘΟΠθπιῈ5 ἴῃ ΤΠ οββαὶγ. Ηεδ τοϊυγηδα ἴο ΑἸ Ήθης αἴζογ 
[ῃ6 Ὀίε]ε οὗ Αδροβροίΐδῃι ἴῃ 405, ἀπά αἵ οποε ρ᾽] πησϑᾷ ἱπίο (ἢ ἀϊβογάεσεα 
ῬΟΙΙΓο5. οὗ μαΐ οὐ εῖσα] (της, θεσοτηϊησ οὴθ οὗ {ῃ6 Ἰεαάθις οἵ τῆς οἱϊ- 
βάτος δηα ϑραγίαπ ρασίυ, απὰὶ αἰεἰτηαίεϊν, ἴῃ 404, οἰϊεῖ (α5. μα θθεῃ 
αἰτεδαν βἰαίεα) οἵ {π6 Ἴστε] σονεγηπιεπί οἵ τῆς ΤΗϊτν Ὑ υσταηΐϑ. 

1. 17. τοιούτων δὲ συμβάντων αὐτοῖν : “Πανίηρ Παά [ἢδ56 νατίους ᾧ 25. 
Ἔχραγίθηςαβ. ᾿ 

1. 18, ἐπὶ γένει. ἐπί τ ἸΓἢ [Π15 ἀηα {Π6 ΓΟ] πρ ἀαίίνοβ Ἔχ ργοββαοβ {ΠπῸ 
Φ)ΟΔ»αἹ ΟΥ̓ σαι οὗ ἴΠ6 ἔβε]ηοβ ἀσβουῖθοα : ἐπὶ δὲ τούτοις, οη [Π6 ΟἴΠΕΓ 
Παηά, τηθϑηβ, “πᾶ ονεῖ πα ἅθονε 811] 15, “οἡ {με 20 οἵ 411 (}ϊ15.᾿ 
ὙἼΠΕ Ραχίοιρ]εβ ἰἸδαὰ ἀρ ἴο, ἀπα τὲ ἴἰπ ἀρτβοτηθηΐ ψ ἢ (ῃ6 σα ]εοὶ οὗ, 
ἐγενέσθην. ΤΠ 56η586 5 τηποἢ ἱπηρτονεα ὃν [ῃς οπηϊσβίομ οἱ διεφθαρμένω, 
ΜΈΙΟΒ 15 Ρσοθα]ν ἃ βο]οββ ἴὸ διατεθρυμμένω. 

1. 22. εἶτα. ὙΗΐβ ἀπά 115 σοπιρουπαᾶ ἔπειτα (Π|Κ6 [ῃ6 ἘΠΡΊΞη 2671) ἢ 20. 
416 οἰΐθη πιϑθα ἴῃ Ζγεὐζργιαγιέ φασβίίοηβ. (ΟἿ ἵν. 11. 
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11. ἡ 21. 

“-. 91. 

ΧΕΔΝΟΣΙ͂ΟΛΣ ΜΕΜΟΚΑΔΙΖΙΑ αὶ 

Ῥ. 12. 1. 5. ἀλλ᾽ οὐχ : “ ἀηᾷ ἅο65 ποῖ ταίμοσ. 
Ἰ..γ. ἀλλ᾽ οἵ γε πατέρεξ... σωφρονῶσιν : “γῆν, Εν δη αΠοτϑ {Πθτηβοῖνεβ, 

ὙΠῸ ππαῖκο {Πεὶγ βοηβ {ΠΟΪΓ σοΠραηΐοηβ, σαΐῖ πὸ Ὀ]ατηθ 1 {πΠ6 1δ45 »Ὸ 
ΊΟηΡ,, 850 ἰοηρ᾽ 5 ἴπδῪ {Πϑιηβοὶναβ δοὶ τσ τ]γ.᾽ 

Ἰ.. 9. δίκαιον ἦν : “νου]ά Πανο θθθὴ {ΠῸ ἰαἰγ να. ΤῊ15 (ποτα νἱν 4) 
ἴοττη οὗ αροάοβὶβ ἴπ ῃυροϊμοίϊοαὶ βθηΐθποθβ συ ἱτπουΐ ἄν 15 ΤορΊ]αῚ ὙΠ ΘΓα 
τῆς [ἅδα οὗὨἉ φεγγηε ἐἰεα οὐ έφαΐζογε σΟτη 65 ἴῃ : 50 ἔδει, ἔχρην κιτιλ, (οοά- 
νη, 107); οὗ, 111. 3 καλῶς ἔχειν, 11. νἱϊ. 1ο προαιρετέον ἦν. 

1. 11. τῆς οὐκ ἐνούσης κακίας : “(ΤΥ ἃ νἱοίοιιβ ΟΠαγδοίεσ οὐ νῃ]οἢ Πα 
Βαὰ ποῆρ Εἰπηβοῖτ᾽ : πὲ α5 ἴῃ {ῃ6 ῥσθνίοιιβ ραταρταρῃ 6 βαγ5 οἵ [6 
[αΐμετς, ἐὰν αὐτοὶ σωφρονῶσιν. 

1.15. ἐξ ὧν δῆ. ΤΚε δή ἴῃ ὃ 24. “ϑςἢ ταρτοοίβ νοσα ἴῃ ἔδοϊ {Π6 
οαῖβθ οὗν ΤῊΪβ τοίδιβ ἴο βοῖὴθ στρτγοοίβ ὈΥ ϑοογαΐίεβ οἵ ρτοῆϊσαίς δοίβ 
ἄοπο Ὀγν Οτίϊδβ. 

Ἰ. τό. νομοθέτηΞ. ἴὔπᾶεγ (Π6 σοπϑιαϊίοπ οὐ ΑἸΠεπ5, ᾿ξ τγὰθ (ῃ 6 
ΡΙδοῖϊος ἴο τείθσ 411] πὴ αν ῬΙΟροβαα ἴῃ ἴπΠ6Ὸ Εροϊοδία ἴο {π6 
ἰηνεβιϊσαϊίΐοη οὗ ἃ Ιαγρα σοπη τη βϑίοπ. ΟΥ [ΠΠῪ, 56]θοῖθα ἴτοση {π6 ὔοοο 
ΗἩε]ϊαβίβ οὐ ουαπα Ἰπγνὺ οὗ ἴΠ6 γεᾶσ. ΤΠ656 ΟΠ 5ΘΙ ΟΠΘΓ5 Ὑγ6ΓῈ ο4]164 
Νομοθέται. Βιιΐ 411 {Πϊ5, οἵ σουγβα, μα5 ΠΟ δρρ]ϊοαίίοη ἴο {Π6 ΟἹ σατο μὶο 
ταϊα οὔ της ΤΗϊτίν. Οπ {Π6 Ρσόροβαὶ οἵ Ὑ ΠΕγαπΊΈΠ65, ἃ τεϑο] 10. νγ88, 

αἰτοῦ τὴς [811 οἵ Αἴθθηϑ, ραββεά [Πδΐ βιιρτεπια δας οσὶν σπου] θὲ νεβίθά 
ἴον [ῃς {ἰπης ἴῃ ἃ φομπητηϊββίοη οὐ [Ὠἰτίυ, οἱ τοὺς πατρίους νόμους ξυγγράψουσι, 
καθ᾽ οὖς πολιτεύσουσι (Χεη. 77ε1]. 11. 111..2). ὙΤῊ15 ννᾶ5 ΝΕΓῪ 5111 ἴο {Π6 
“Ζ)εεο»ευϊγαίε αἱ Ἀοτηθ, απ Πα νΕΓῪ 5: ΠΉΠ]ΑΥ τοϑι]ῖ5. ὍΤῊΘ ΠΟΙ 55: 0 
[Ππ5 σοπϑεϊ πε Ραοαμης ἴπ6 ΤἈΪτίν Τ γγαηΐβ ; απ Οὐα5 πα ΟΠασίο]65, 
οἰτμεσγ ὈῪ δοῖπδὶ δας Ππουῖτν ἔτοτὰ {πΠῸ οἴμεσϑ, Οὐ δἵ 4]1] ενεηίβ ἴῃ ἔδοΐ, ββοαπηα 

[6 Δηηιοίλείας οὐ σοπϑεϊ 1 ΟΠ - τη Κοὺ5 ἀπ Ἰανγρίνειβ οὐ Αἴμθπβ. ὍΤῊ15 
15 Οθατὶν ψνΠδΐ 15 τηδδηΐ ἴῃ {Π6 ἰεχί. ᾿ 

1. 17. ἀπεμνημόνευσεν αὐτῷ: 50. ταῦτα, “ τεϊηοτη ΒΕΓ {Π656 τορτοοίβ 
ἀραϊηβί Ηΐτη. 

ἐν τοῖς νόμοις : “ἴῃ Πἰϑ Ιανγϑ5,᾿ 1. 6. ἴη [πε Ἰανγ5 ΒΟ Π6 {ταπηθᾶ ἂς 
Δι»ιοΐλείες. 

1. το. τὸ κοινῇ... ἐπιφέρων αὐτῷ : “ {πι|5 Δἰἰτ] υςπρ ἰο Πἰπὶ {Π6 νῖος 
ῬΟΡυ]ατν σοππροίεα ψ] ἢ [Π6 ἰεδοβίηρ οἵ [Πε ϑορῃϊϑίβ. ὙΥΒαΐ (815 νίσβ 
νγαβ 5. οἰθαιν 5ῆονῃ ἴοι Ρ]αϊο᾽5 “δοίορία ϑοιγαξίς 22. 19, ψμοτα (Π6 
ῬΟΡυΪαγ ἱπαϊοίπηθπε ΔΙτεδαυ αυοίεα (566 σφ. 1. 11) 15 Ρασαρῃτσαβεάᾶ δ5 
[Ο]]ονν5: τὰ κατὰ πάντων τῶν φιλοσοφούντων πρόχειρα ταῦτα λέγουσιν, 
ὅτι τὰ μετέωρα καὶ τὰ ὑπὸ γῆς, καὶ θεοὺς μὴ νομίζειν, καὶ τὸν ἥττω λόγον 
κρείττω ποιεῖν. ὙΠΕῈ ρῥτδαοίϊοα ἤθσα δἰ π]θα το, {πογείοτο---ἰῆθ λόγων 

τέχνη νΠ]Οἢ Π6 νγαβ Του! ἀἄδξη ἴο [θδοῃ---νγαϑ (Π6 τί οὗ τηδκὶηρ [Π6 ὑγοῦβα 

ΔΡΡεασ [ἢε Ρεϊίεσ τεάβοῃ, {πε ατί οὗ ψυιὈ]1ηρ᾽ ΟΥ ΞΟΡΠΙβίτγ. 
Ἰ.. 21. οὐδὲ γὰρ... ἤκουσα. Ηδ τηαϊηίαϊη5 {παΐ ἰο ἰοτθϊα ϑοογαίεβ 

ἴο [αδοὴ {πε ατί οἵ 4! θΕ] πο νγᾶβ 5] οσ, ἔοσ μ6 δα πενεγ Βἰπη561} μϑασὰ 

τό 



ΤΙ. ΡΟ ΎΣ, Ἴ,; 5--::2.. 14, 1.7, 

Βίτη ἰβαοῖ 8ΔΠῪ 5 {Πΐπρ, Ποῖ 414 με Κπονγ οὗ 8ηΥ οπα εἶβε ψῇο Παᾷ. 11. ᾧ 81. 
ΤῊΪ5 ΠΊΔΥ 566 πὶ ἃ βοιποῃδί ἀατὶπρ ἀββουίοη Οὴ ΧΟΠΟΡΠΟΠ᾿5 ρατί, γΠ ΘΠ 
8 0ονε ὃ 14 νγὲ ἅτε ἰο]4 {παί (σι 1α5 απ ΑἸ. θα 65 τεβοτίεα ἴο ῃΐτη Ῥεοδυβα 
{πον βανν ΒῈ σου]Ἱά ἀο ψῇῆδΐ ἢς κε νυ Ρεορὶς ΨῈῸ σοπνεγεεᾶ 
Βΐἴτη, ἀπα γῃεη να σείΐ 'π [Π6 νΈσῪ ρασαρταρῃβ [Ο]]ονίηνρ (88 323-36) νετν 
ποίδ]6 Ἔχϑσωρ]εβ ἱπαβαβᾶ οὗ ριισε 4] Ὀ]ησ. ΕῸΓ δῃ ἐχρ απαίίοη οὗ (5 
Πα] γ 5εε Τπίτοά. Ρ. χχχὶ. 

1, 22. οὔτ᾽ ἄλλου του ἀερεπάϑ οπ ἠσθόμην : “ποτ ἀϊά 1 ἐνεσ τηθεῖ ἢ 
ΔΏΥ ὉΠ6 ὙΠΟ Ῥγοίεβββα ἴο ἤανε μεατά ἢϊπὶ ἰεδομίπρ ΔΠΥῪ 5π0}} ατί. 

Ι. 22. ἐδήλωσε δέ. ΤῊΪΞ5 15 Εαπιίνα!εηί ἴο δῆλον ἐγένετο ἰπ ὃ 38 : “ἀπ δ 82. 
[86 ἔδει {παὲ (Π15 ἄδογεε νγαϑ ἰββιιεα οἷ οἵ βρίζ6 ννὰϑ 5ῃονγῃ ἰπ {Π6 [ΟΠ] - 
ἴῃ νγαγ.᾿ δηλόω 15 Ξοτηοίϊτηεϑ τι5ϑα ἱπίτγαπβιτνοεὶν. 

1, 24. οὐ τοὺς χειρίστους, Ὀγ 77ε1ος]: --τοὺς βελτίστους. 
Ῥ. 18.1. 8. ἀπειπέτην μή. (οοάν. 225. ὁ 89. 
1. το. ἐφάτην : “ Ξα14 ἢς τηΐρηῖ. 
1, 13. σὺν τοῖς ὀρθῶς λεγομένοις εἶναι : “Πα5 ἴο ἀο ν] ἢ τίρης Ξρεθοι. ὃ 84. 

ϑοογαίεβ ρειῖ5 Ηἷβ ορροποπίβ οη ἴῃε Βοτῃβ οἵ α ἀἸ]ετητηα. Ηδ 5αγϑ ἴῃ ἴδοὶ 
--Υου ἔοι] πη ἰο ἰθαορ {ΠεῈ ατί οἵ βρεεορ. ετν ροοᾶ. 1 οαπποῖ 
ἱπηαρῖπο γοῖι τηθδη {με ατί οἵ γζρ᾽ξ Ξρεεςὶ, ἴοσ ἴῃ Παΐ οαβε 1 5βῃου]ᾶ παν 
ἴο ρῖνε θΡ (ἀφεκτέον ἂν εἴη) Ξρεακίηρ τίρμι!γ. ΤΙ γοῖι τηθαῃ (πε ατί οὗ 
τυγΌ)ῆρ᾽ ΒΡΘΘΟΉ, Πδπη 1 οδπ ΟἿΪΥ ἁγνοϊά τπαὶ ατί ὈῪ ἀοΐηρ τὴν Ῥεβί ἴοὸ 
συ] ἰναία [Π6 ορροβίίε ατί, νίζ. {μαὶ οἵ τίρῃϊ βρεακίησ.᾽ [Ι͂π [Π15 νὰν ἢ 
Ἰοοκβ 1{κ6 σειίηρ τουηα {Ππεὶγ ἄξοσες δἱτοσεῖμογ; μεποθ ΟΒδυίοὶεβ {πῖε5 
ΔΠοΐΠοῚ ἴδοκ. 

Ι.. 24. βουλεύειν : “ἴο εχετοῖβα (Π 6 Πιποίίοηβ οἵ ἃ σουποι γ᾽; οὗ, 1. 18 ὃ 85. 
βουλεύσας. 

Ἰ. 25. μηδὲ σὺ διαλέγου : “ἀοπ᾽ γοὰ Ξρεαῖκ αὖ αἰ. Τη (ἢ πεχί 1ἴπ6 
μηδέ τηφαηβ "ποίΐενεπ. 

1, 27. ἔρωμαι. Τλυθί(αἰῖνε Ξ ] πποίΐνε : “ ἀτὰ 1 ποΐ Ἔνεη ἴο δ5κ 3᾽ ᾧ 86. 
ὁπόσου. (7:1. οὗ ρτῖςβ. 

1. 20. εἰδὼς... ἐρωτᾶν. ϑοογαξεθ᾽ 2γ071} (εἰρων εἰα) : οἴ. Τηίτοά. Ρ. χχχ. 
Ῥ. 14.1. 2. τῶν σκυτέων : “ ἴτοπὶ γΟΙΓ ΠΟΌΡΙΕΓΒ, γΟυΓ οαγρεπίοτϑ, εἴο. ἢ 57. 

Μεαπίπρ' [το ὙΟῸΓ εἴθγπδὶ τείεγθηοεβ ἴο ἴῃ 6 σοτηποη ατίβ οὗ 116, ἴο 
1Παβέγαία ὙΌΣ οὐ Εἰ οἰβτη5 Οὗ ΤΠΟΓΑ]5 ἀπμα ΡΟ] ἴο5, ἃ5 ἀῦονα, ἱ. 9 κυβερνήτῃ 
κυαμεύτῳ. ϑεε «ἷβο ΙΝ. ἵν. 5, ψῇετε μὰ βηὰ ϑοογαῖεβ συοίίπσ [ῃ6 

ΘΟΌΌΙΘτ, (Π6 σαγρεπίεσ, ἴμ6 Ὀσαββ- γόσκεσ, ἴΠ6 στοοπι, εἰς. (Οἵ. Ιηἰτοά. 
εαχῖ; 

Ε 1. 4. οἶμαι... ὑπὸ σοῦ : “[ῸΓ ΡΟΩ ΤΥ τνοτὰ {πεν τησβί ΡῈ σγοσπ ουΐ 
᾿πάρεᾶ ὃν {815 {ἴπη6, συἱ ἢ γοῦγ ἐνευ]αβίίϊηρ [4}Κ ἀθουϊ {Π6πι.᾿ 

1. 5. Οὐκοῦν... τῶν τοιούτων : “ἴπεῃ 1 ὈΙΓΕΟΞΌΠΙΘ, βαϊα ϑοοταίεβ, 1 
τηυϑέ οθαβ86 δρρὶ γἱηρ ἴ8μεβ6 1Ππ|ϑίγαϊ:οηθ, ἀπ σαν ποίην ἀροῦΐ {πὸ 7π5ῖ 
τηδη, [πε μίουιβ, ἀπά (Π8 {Κα ὃ᾽ 

1. γ. καὶ τῶν βουκόλων γε. ΟΠΒατίοἸε5 ἰ5 ἰοὺ ΔηΡΤΥ ἴο ποίϊοε {88 
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“5: 84. 

ΧΕΛΧΟΣΙΟΛ, ΜΕΜΜΟΚΑΔΊΙΖΙΑ͂ 1. 

, βατοαβτη ἰπ ϑοογαΐθθ᾽ ααδβίίοη, ἀπα ὈΠατὶβ. ουί---ἰ σοτίαϊη]ν ποῖ, ΠΟΥ γεῖ 

ἀθοῦΐ γοῦγ Βογάβπιθη. 
1. 14. ἀρέσκοντος αὐτοῖς Σωκράτους: “Ὀδοδιιδ6. {ΠΟΥ ΤΟΆ]]Ὺ ἸΠκοᾶ 

Θοοταῖοβ. οὐκ οἵ σοῦτβα σοὺβ ψὶ ἢ ὧὡμιλησάτην. 
Ῥ. 15.1.4. συνελθὸν καὶ δοκιμάσαν. Τῆς ἢτγβί τοίδιβ ἴο ἴΠ6 Ῥσβ]!πλ]- 

ΠΑΤΥῪ ἀδραΐθ Ομ πον Ἰανῦβ ἴῃ ἴπ6 Αἰ εοίδσία; ἴῃ βθοοπᾶ ἴο [8 βυιθβθατπεπηὶ 
βαποίίοη οὐ ἴμθπὶ Ὀγν {μ6 Λιονιοΐλείαθ. 8586 ποΐθ ἃθονυβ, ὃ 31. 

1.13. τύραννος ἄρχων : “{Π6 ἱνγταπὶ ἴῃ [Π6 δχθτγοῖβα οἵ μἷ5 βονθυεί στῖν.ἢ 
ἄρχων ἰ5 ἃ Ρατίοῖρ]ε -- κρατῶν τῆς πόλεως. ; 

]. το. γράφων : “ΒῪ « νυτϊτίεη ἄθοτγϑα. 
1. 2ο. ἀνατίθεμαι γάρ : “ἴοτγ 1 υνὺἱϊμάτανν [Π6 βἰαϊεπιθηί.᾽ 
1. ,)8. Μάλα τοι. ὙἼΠδε αἀνοτὺβ μάλα, πάνυ, μᾶλλον, πολύ, ἀτὸ οἴεη 

Ῥτουρῃΐ [ογινασά ἰπ ἃ βεπίεποβα [ὉΓ επηρῃαβὶβ ; μάλα Πετα Ῥεϊοηρβ ἴοὸ 
δεινοί. “ΑἘ! ΑἸοϊθία 65, 1 ἴοο νγαβ ργείίυ ϑιπατί δὲ σι ἢ Πα Ό165, νη 
Ι τνὰβ γοῦγ ἀρα.᾿ 

Ῥ. 168. .1. 1. δεινότατος σαυτοῦ : “αἵ γοιτ οονογοβί. 
1. 4. οὔτε γὰρ. .. προσέλθοιεν: “[Ὁ0γ ἴῃ {Π6 ἢτβθὲ ῥΙδοθ... . δῃᾶ 

Ὀεϑίά65 1 πον ἐνοσ ἀἸα σομηδ πθαῦ Ὠϊηλ.ὔ᾽ 
Ἰ. 14. οὔτ᾽ αἰτίαν ἔσχεν : 1. 6. οἵ Πανίπρσ' ἄοΠ6 50. 
1. 16. τοὺς συνόντας 15 Ο᾿͵εοί ΒοΙ το πείθων ἀπ4 ἴο ποιεῖν. 
1. 18. παρανοίας ἑλόντι... δῆσαι: “[0Υ ἃ 50η ἴο 5Ππ| Πΐδ [αἴ Π6Γ ὑΡ 

ΟΠ Ῥτονίπρ ἢἰβ ἱποοπιρείεποθ οτ αῇαϊγβ. Ὑμ6 βίογυ οἵ {π6 {γῖδὶ οἵ 
ΘΟΡΠΟΟΪ65 ἰπ 5 οἱ ἀρ οὐ 1ῃϊ5 στουπά 15 νγ6}1 Κπονγῃ. [Κ724. (ἱο. ἐδ 

«ϑεγειί. ἢ. 
1. 232. τί διαφέρει μανίας ἀμαθία. ΤῊΪ5 ἡιαδίϊοπ 15 ἀἰβοιιββοά Ἰαΐεσγ 

θη ὩΣ {Π1 6’ 

1. 24. συμφερόντως, ςοπδίγιθα ΜῈ {ΠπῸ ἀατῖναβ ΓΟ] οννίηρ. 
Ῥ. 17.1. 12. μηδαμοῦ... εἶναι : “ὙγΕΓΕ ΠΟΥΒΕΓΕ,᾽ ἔγγετα οὗ πὸ δοσοιηΐ. 
1. 12. πρὸς ἑαυτόν. (Γ στ. ἱ. 13 πρὸς ἀλλήλους. Απᾶ ἴογ ἴΠ6 Εχδοῖ 

τηξαπίηρ᾽ οὗ διατιθέναι Πετο οὔ διακεῖσθαι ἴῃ ἴῃ 6 ϑατη6 Ῥάββαρβ. 
1. 14. καὶ περὶ πατέρων ... φίλων : “ποῖ ΟὨΪΥ ἀθοιυΐ [αἴ ΠοΓ5 πα οἴ μ6ὺ 

Κίποπηθη, Βαϊ αἶβο δρουὲ {τἰοπᾶ5. ὙΠΕΙΕῈ ἅτ {γ7χὸ οἴδῖιβεβ καὶ περὶ... 
καὶ περί, οἵ νγΒῖοἢ [Πς ἤτϑί ἰἴ5 βῃ θα! θα Ὀγ τε... καί. 

1.15. καὶ πρὸς τούτοις γε δή: “4Υ. ἀηα Πα ψεπί Ἔγεπ Πισίμεσ ἀπᾶ 
βαἰᾷ.᾽ ΒΥ {Π6 5{1Π] βίτοηρεγ 5ίἰαϊεπιθηξ παῦε αποίΐβα, Χεποόρποη 5117] 
ἴα Κε5. {π6 βίίηρ ουξ οἵ 1ῃη6 ῥγενίοιιβ τελατκβ. ϑοογαίθβ ἰδπρηΐϊ ΡΘΟΡ]6 
ἴο τϑνθσθηοα δπα γδ]τα γἢαΐ νγαθ ὑγ]ν ὑγουτῇῃ σατίηρ ἴῸΓ ἰπ δνεγυίβίηρ, 
Δηα ποί “ἴο 566Κ {Π6 ΤἸἱνίηρ ἀπιοηρ {ΠῸ ἀθαᾶ.᾽ ὙὉῇδ αἰ{ἰ{πᾶδ. οὗ (Βτίϑβί νγὰθ 
ΨΕΓΥ 5: πλ]]ατ, 77α:έ. νἸϊι. 21, 22 : “ΑΠΑ Δποίπεγ οὗ Ηἰβ ἀϊβοῖρ] 65 βαϊά πηΐο 
Ἡΐπὰ, 1, οτά, 5αῆεσ πα ἢτϑί ἴο σῸ δπα ῬΌΓΥ ΤΥ ἐαίμοσ. Βιεΐ [6ϑι5 βαϊά πηΐο 
μΐπη, ΕΟΙ]ονν Με, δηᾷ [εἰ [η6 ἀβαά θυτσν {Πεῖτγ 46δα,᾽ Οἵ. Α͵5ο 727α 2. χιϊ. 40. 

1. 19. ὃ πάντων μάλιστα φιλεῖ. ὙΤΠΐ5 15 τεϊαίϊϊνε οἴδιιβα ἴο' τοῦ 
σώματος, Ὀπί, 45 ιι5118] τ] τε]αϊγε οἱδιιβαθ ἴῃ τεεκ, 15 Ραΐ ἴῃ {π6 
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ΙΕ απ Ἷς ἼΞΞΞΖ τον Σ. 22. 

ἐπηρμαίίς ραοα; “ἄξαγ ἀθουε 411 {πίπρβ α5 ἴξ ἴ5 ἴο Ηἰπι᾿ (οβεὶ απὰ 11. ὃ 54. 
᾿ ΟἴΠΕΓ5 ῬΓΌΡΟβε ἴο τεδᾶ ὅν, Ῥεσῇαρβ τοῦ σώματος 15 ἃ 51058 : οἵ, ΒεΙονν ὃ 5 
ἑαυτὸν δὲ κατατέμνειν ; 1[ 50, ὅν οὗ οουτϑα νου] ΡῈ (Πε οοττθοῖ τεδάϊησ. 

1. 2ο. ἄλλῳ παρέχει, 5ς. ἀφαιρεῖν : “ ΟΥ 4]]οΟνγ5 ΘΟΙῚ6 ΟΠ6 Εἶδε ἴο ἀο 50.᾿ 
1. 24. τούτου χάριν : “ ἴῃ τείυτη.᾽ 

μισθὸν τίνειν, ποὲ ἀποτίνειν (ΡΥ δακξ, ΡῬΡᾺΥ ψ»βαξ οπε Παβ ἴο), 
Ῥεσδιβε μεγα {π6 ὙτοΣ τνῖ5ῆεϑ [0 δ ρῃαβϑῖίθα [86 φοὐμεγέα»»Ἅ παΐπτε οὗ 
16 Ραγτηεηΐ : “9Π6 ποΐ ΟΠΪΥ Δ] ]Ονγ8, ΟΠ6 Ἔσεῃ Ρδγϑ.᾽ 

]. 26. ἐνόν : “ΜΏ1]6 τεϊαϊπεᾶ. 
Ῥ. 18. 1. 2. πειρᾶται, 511}]. ο. ὅπως. . ᾧ 55. 
1. 6. διδάσκειν, ἱτηρετίδοϊ : “πι5εα ἴο ἰδδοἢ.᾽ ᾧ 56. 
1. 8. Ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος. ΤῊε Ἰἴηε ἰ5 ἔτοτη Ηβιοα᾽β ΠῚ ογὰς αγιώ 

αγς (γ. 311), ἃ "σοτκ νυυιτδη ἴῃ Ρῥγαΐβα οὗ ἀρτιου]ίατε ; πὰ {86 Ἰαθουγ 
Ποῖα τείεγγεά ἴο 15 {π6 {Π|ᾶάσὲ οἵ {Π6 501]. 

]. 9. τοῦτο δὴ λέγειν αὐτόν : “(παῖ Ἴογεοοίλ Ἠς ἱηϊεγρτγείβα {Π6 Ἰἴπε ἴο 
ΤηΘΔῃ.᾽ 

1. 11. ἐπεὶ διομολογήσαιτο, ἰϊεταίϊνε ορίαϊίνε : “Ὑ ΒΈπονεσ μα ἀστεοᾶ, ὃ 57. 
1. 17. ἐκ δὲ τούτων : “ἰαΚεη ἴῃ [Πϊ5 νγαγ᾽ ; Ρσδοίίοα!]ῦ τε οπάϊίοη οὗ 

ἃ Βγυροίβεεῖςαὶ βεπίεηοθ, ἤθποα ἂν ἔχοι. 
1. 22. Ὅντινα μέν. Ἡοπι. 7]. 11. 188 564. ἢ 58. 
Ῥ. 19.1. 8. ταῦτα δή. δή 45 αὔογξ ὃ 56. 
1. το. οὕτω γ᾽ ἂν ᾧετο: “[οτ Παά [ῃϊἰ5Ξ. θεδη Πΐβ ἱπξεγρτγείδίϊοη, μ6 πηπβὲ ᾧ 59, 

Πανα οοπβίἀεγθα Ἀϊμηβε] ἃ ἢί βυθ]εοῖ ἔογ ἐμταβῃϊησ ̓ ; ΒΌΠΙΟΓΟΙΒΙΥ Ξαϊὰ 
οἢ ἵνγο στοιηᾷ--- "γε, (πΠαΐ ἢ6 νγαβ ΒϊτηβῈ] ἃ πένης, ἀπα σεζογαῖ, Ὀξοαιβα 
Βῖ5 1ῃθοσυ πγουἹὰ μανα ἡ γ6}] ἀδβεσνεϑά 1. 

1.12. καὶ μήτε... βοηθεῖν ἱκανούς : “ ἀπηᾶ “0 ππῆϊ ἴο 40 5εγνῖοα εἰ[ΠῈΓ 
ἴο [Π6 ΔΙΓΩΥ ΟΥ τΠ6 οἰτγ, οὐ, 1 ποορᾶ ΡῈ, Ἔνεὴ ἴο {π6 φομητηοπα]ν. αὐτῷ 

τῷ δήμῳ, Ῥεσατιβα 50 [Ὧγ ἔτομι ἀδβρί βίη [Π 6 δημότας καὶ πένητας, ΒΕ σοη- 

βἰἀογεαὰ βνεῃ {Π6 τἱοἢ ἴο Πᾶνε ἃ ἀπίγ ἰουγαγάβ [Π6ΠῚ, 
1. 15. τἀναντία τούτων. ΤῊΪ5 15 Δὴ δάνεια] δοσιιβαῖνθ, 5ΙΓΊΡΙΥ τε “Οἢ Ν᾿ 60. 

18 οοπίτατγ.᾽ ΟΥ̓. 11. νἱ. 5. 80 οἰΐξβη ὅμοια, “ἴη {86 πηδηπεγ᾽; ταῦτα, 
“0 1815 δοοοπηΐ᾽ ; τὰ μὲν... τὰ δέ, “ῬατΥ... ρατι]γ.᾽ (ΟΓ. 4150 11. ν. 4 
τὰ τοιαῦτα πάντα. 

1. 17. καὶ ἀστοὺς καὶ ξένους, «αἀ]εςξίναϊ ἰο ἐπιθυμητάς: “οί ἀπλοπρ ἢῚ5 
ΟΥΠ σΟΠΠ ΓΥΙΊΘη δηα οἰοτβ. [Ιἢ ἴῃς 1151 οἵ ϑοοταΐθβ᾽ σοτηραπίοῃβ, σίνθῃ 
ΔΌονα 8 48, [Π6 ἢτϑθί ουσ νετα Αἰμοπίδηβ, 45 οὗ σοῦσϑα γα ΧΘΠΟΡΠΟη 

Βἰτη56 1, [Π6 τεπηαϊηΐηρσ ἴῆτεθ, ϑιτητηΐαβ, Οαρθεβ, ἀπά Ῥηδεάοπάδβ, ὑγεγα 
ὙΠΘΡαπθ. Απιοηρ Οἴμου ποη- ΑἸ μθηΐαπ μδάγεῖβ οἵ ϑοογαῖθβ νγγε ἤανθ 
Ἐπο 65 οἵ Μεσαγα, Μϑηο οἵ Τ θϑβαὶυ, Αὐἠβιῖρραβ οὗ Ουτθηθ, ἀπά οἴἤεῖβ. 

]. 19. τῶν ἑαυτοῦ : “ οἵ ψν»ῇαϊ Πε Παά ἴο σῖνε {πετη. 
1. 2ο. πολλοῦ : σεη. οἵ ρτίοθ. Ατ᾽βερριυβ οἵ Ουτεπα δοϊθα ἴῃ {Π15 νγαν. 
1. 22. διδόναι, εχρ]εἰϊνε ἰο μὴ ἔχουσι χρήματα: “ᾺΟ Παὰ ποῖ ΠΙΟΠΘΥ͂ 

ἴο ρῖνο. 
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ΧΕΔΝΌΡΠΟΛ, ΜΕΜΟΚΑΔΙΖΙΑ 1 

1. 23. πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, Τιαἴ. 2γαὁ αὐτὴ ογηιγεἼὖτες ; οἵ. πιοῖα 
το πρὸς ἀλλήλους ἱ. 13. ΧΕΠΟΡΠΟΠ 15 ποῖ σοπίεπί ᾿ΥΪἢ βαγίπρ Π6 νγὰ5 
ΤΊΟΙΘ ΘΈΠΟΓΟΙΒ {Π8π ΟΠΟΙ ἡδαελεγς; 6 πιαϊπίαϊπβ {μδὲ ἴῃ Ῥεπεῆϊβ μ6 
Ῥεβίονγθα οὔ 411 σοπιθῖβ ραΐ Πἰπὶ ἴῃ ἃ Ροβί(ἰομ οὐ Ῥγθαπηῖποποα ἴπ Πῖ5 
παῖϊγε οἷν βιοῃ ἂ5 1ἰοῃαβ ΒΕ] δὲ ϑρατία. Ὅτδπηβ. “ὑγμαπ σοτηρατεά 
ὙΠ δὴν Ῥεπείαοίοτβ ὑυαΐθνεσ. ϑόπθ ἴαϊκα 1 δϑτ- πη Πῖ5 τεϊδίϊοῃβ 
ψ ἢ οἴου στήθη ἢ ; Βαΐ ἴῃ [15 56η56 50Π6. ϑιοῇ νγοταβ νου ]Ἱᾶ Ρὲ τεχυϊσεα 

α5 τοιοῦτος ἔγένετο ὥστε, ΟΥ ἃ5 ἈΕΙον 11]. 1, (Π6 ἁγίας τά νου μάνα 

Ῥδδη ργϑῆχαεά. ὶ 
1. 24. τῇ λακεδαιμονίων, 5.5. παρεῖχε. 
1. 25. ἐπὶ τούτῳ, 5.. ἐπὶ τῷ ἀφθόνως ἐπαρκεῖν τῶν ἑαυτοῦ. ἘῸτ ἐπί ο. 

ᾷαῖ. 566 11. 25 ἐπὶ γένει. 
1. ζύό. ταῖς γυμνοπαιδίαις. ΤῊΘ ἀαίϊνε νυν Πουὲ ἃ Ῥσγαροϑιίοη 15 τιϑϑάᾶ 

ἴῃ τοίεσεποθ ἴο ἴπ6 ἀαΐθ οἵ ἱπηροτίαπι ψϑέϊσαζ», 6. 5. Θεσμοφορίοις, Διονυ- 
σίοις, Παναθηναίοις. ΤῊΪ5 [ἐπιῖνα], αἵ ννῃίοῃ (6 παζεαῖ γοτεέΐς ἀαποερά 

Πα βαησ ἴῃ ὙγΑΠΠΚΕ Τηθαβισεβ, ἰαβίθα ἔῸΥ ἃ ΠΟΤΉΡΙ οὗ ἄδγϑβ, ἀπα νγὰϑ5 
στϑδίὶν γεαπεπίβα ΒΥ ΞΕ ΓΔηΡΈΕΙ5. 

1. 29. ποιῶν, 21 ε77εΐ. ἴο Εχρσθϑϑ Πῖβ οοηβίαπί ΠδὈϊ : “τηδᾶθ ἔποβα 
ΜγΠ0 αϑϑοοϊαίθα τνἱῷἋἢ Πἰπὶ Ὀεῖίου τηθη δπᾶ (οσ, Ρείοσε ἢ6) βεπί {πθπὴ 

ΑΑΥ; ΟΥ 5|ΠΊΡΙγ, “αἸα ποῖ βεηά ἴμοβα, εἴς. αὐγᾶυ, {1} ἢθ Παᾶ τηδᾶβ 
{ῃϑτὴ Ρείίεσ πηθη. 

Ῥ. 20.]. 2. τῇ πόλει. ΤῊ ψγΠΟ]6 Ρταβθ σουτεβροπβ ἢ ἰΠαΐ ἴῃ 
ἴ. 1, Δηα ᾿ηἀϊἸοαίεβ ἴπ αοῖ {Π6 σοτηρ]είίομ οὗ πα Ρογίϊοη οὗ ἢΐβ τερὶγ ; 
Βεηςθδ δή. 

καὶ κατὰ τοὺς νέμους δὲ σκοπῶν : “Δηα ἀνεη ᾿ξ νγε δα ἃ γον 
Ἰεραὶ νἱενν οὐ 15. σαβθ.᾽ [π [ῃ6 ῥσενίοιιβ βϑοίϊοπβ ῃ6 μα5 θεδὴ δριίηρ 
ΟΠ {Π6 σΈΠΕΓα] πιδβίϊοη οὗ ϑοοσζαίεθ᾽ Ἵμδιδοίεσ ἀηα βευνίσεθ : ποὺ ΠῈ 
ἴακαεβ ἴΠ6 Ππαύγονγοσ αθϑίίοη πρ, ΘΟ ψγΠαΐ ἰαρσαὶ οἴδποα ννογίῃυ οἵ ἄδξαίῃ 
ν 85 Π6 οοηνϊοἰθα ἢ Μίαην Πονγενεσ μα] Ίανε [Π 656 ἔνγο βθοίίοη5 ἴο θῈ ΞΡ το 5. 

Ἰ. 6. τούτοις : “[ὉΓ 5110ἢ Ρδγβοηβ. 
1. γ. ἀλλὰ μήν : “οτγ ἀραΐη᾽ (ἴο ίαἶκα Δποίπεσ οἷδθβ οἵ οἤεηοβϑ). 
1. ὃ. κακῶς συμβάντος. ΤῊΪ5 Ρῆταβε ἰ5 δε Ῥεοδιβα ἃ οἰξἴζεη 0 

μαά Ρῥτοπιοίβα ἃ σρεγεσεζηῖ νγὰτ σου] ποῖ ΡῈ τεραγήξα δ5 ἃ Ψτοηρ- οεγ 
ἴο Πῖ5 σοπηίιγ. (ΕἸ Ρετί σοπιρατεβ (77. Ν'. ἵν. 14. 

1. τό. ἡτιᾶτο : “νου! (απ Πᾶνα δοοτιξεά μἰπη.᾽ ΤῊ ἱτηρετίδοξ βρ- 
σαβίβ {Παἰ {Π6 δοοιϑεσ {1164 ἴο ῥσγονε Ὦϊ5 οαβθὲ. 80 Χεη. “γιαὖ. 1. 111..1 
ἐβιάζετο, “ {τε ἴο σοπηρεὶ ᾿ (Ραΐ [81164). 80. Βεῖονν 11]. 4 ἔπειθεν. 

1. το. εὖ οἰκοῦσι : 272) (715. “Δ΄Θ ῬΤΟΒΡΕΓΟΠΒΙΥ σονεσηβα.; 
Ῥ. 21.1.1. τὰ μὲν... τὰ δέ : Δάνετθ!8], “ Ρδγ γ᾽.. .. “ΡΑΣΙγ. ΟἿ ποία 

ἴο τἀναντία 11]. ύο. 
1. 2. δεικνύων ἑαυτὸν οἷος ἦν : “ἀἰΞρΙαγίπο Πα ἔτπιθ οματγαοίοσ᾽ ; 1410- 

τηαίϊο ἀοα}]8 αοοτιβαίίνα, [Π6 βεοοηά οὗ οουγβα θείην τορτεβεπίβα ῬΥ {π 6 
ΟὈ]εοΐ οἴαβθ. (ΟΕ ἀθονε 1]. 13. 
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ΕΝ τος 2. 23Ξ5ΞΞ-. 5 22. ᾿ς 21. 

1. 3. τὰ μὲν τοίνυν πρὸς τοὺς θεούΞ. (ἔ ποίε ἰο ἰϊ. 6ι πρὸς τοὺς 111. ὃ 1. 
ἄλλους (στὖ ,χ171.}: “ἴμιι5, ἴο ἴακε Πῖ5 τε]ρίοιιβ ἀπιίϊεβ ἴῃ [Π6 ἤἢτϑί ρἱδος. 
ΤΠ δέ οἴαιιθε 15 αἵ ὃ 5. 

1..γ. ἥ τε γὰρ Πυθία... Σωκράτηβ τε. (, ποίε 1. 14 τῶν τε γὰρ 
μαινομένων. 

νόμῳ πόλεως, σοπΞίΓ. α. ποιοῦντας, ΜΥΏΙΟΝ 15 [Π6 ῥτοίδϑβὶβ ἰο ἂν ποιεῖν, 
“80 Ἰοηρ' 45 ΡΈορὶβ δοϊβα ἴπ δοοοτάδποα ψ ἢ (Π6 Ἰανγβ οὔ {Πεῖγ σοπηίΐζν, 
{πον σου] θὲ δοίηρ ἴῃ ἃ νγαῦ ρἰβαϑίπρ ἴο {πε σοάϑ.᾽ 

1.11. ὡς... εἰδόταΒ. ΤῊΪ5 ἰ5 Βατγάϊν ἰο ΡῈ τεραγάβα α85 ἂπ δοοῖϑβ. ὃ 2. 
4Ὁ50]., οἵ. ποίε 11. 20 ὡς τὴν ἄσκησιν οὖσαν, Ὀὰπΐ ταῖῃει 45 ἴῃ ἀρτϑοπιθηΐ 
ΜΠ (Π6 δοοιι5. ργεσεάϊησ, τοὺς θεούς θεαὶ" ΞΙΠΡΙῪ τε ρϑαΐβα ἔοσ οἰδαγηςββ. 

1.15. ὅπως ἀποβήσοιτο. (. 1. 6. 
1. τό. ἀπὸ μικρῶν: “ἔτοτη Ηΐ5 5114}} τεβοιγοαβ,, ἊἋ5 ἄρονε ἴϊ. 14 ἀπ᾽ ᾧ 8. 

ἐλαχίστων χρημάτων. 80 ΟΠ τίβί, Ξρεακίηρ οὗ [πΠ6 νψίάονν, 772αγὰ χὶϊ. 44, 

“886 οὗ Βεῖ νγαηΐ αἰ οαβί ἰη 811 {μαΐ 5Π6 Παά. 
1. 18. καλῶς ἔχειν ψἱπουΐ ἄν. (ΟἿ, ποίς 11. 28 δίκαιον ἦν. Βαΐ {πε 

2αγέζετεαγ, εογισοχιεογεος οἵ [Π15 σΈπογαὶ ἰανν, πολλάκις γὰρ ἂν... οὔτ᾽ ἄν 
μανα {Π6 Ῥδγίϊο]. ; 

Ῥ. 22.1. 3. ΚΚαδδύναμιν, σοπίταοίε οτ κατὰ δύναμιν. ΤῊΣ 1ἰπα 15 
ἥτοτῃ Ηεδϑὶοά, ἤγογὰς αγιαἱ δαγς, 330. 

1. 4. πρὸς τὴν ἄλλην δίαιταν : “ ἀπά ἴῃ {πΠ6 ΨΠΟ]6 οοπάποϊ οἵἉ Π{{6.᾿ 
1. 5. τὴν Καδδύναμιν ἔρδειν : τήν, 55. παραίνεσιν. 
1. 6. εἰ δέ τι δόξειεν, ἰϊεταϊίνε ορίαξίνε : “45 οἴϊζεῃ 45 ἢθ νγὰβ οοηνίποοᾶ. ὁ 4. 

Βαϊ Ἰονγεσ ἄονῃ εἴ τις ἔπειθεν ({4]56) ΠΥρΡοΙΠ 6515 : “1 δὴν οπ6 Παὰ {γιβὰ 
ἴο Ρεγϑιδαδ τη. ΕῸΓ 56πβα οὗ ἱπιρετγίβοι οἵ. 11. 64 ἡτιᾶτο. 

1. 13. ὑπερεώρα, ΠετΙα α. ἀσοι5. (ΟἿ σφ. 11. 0. 
1. 14. Διαίτῃ ἰ5 φια! πε γ [Π6 οἴαιιβα Βερίππίηρ ἢ χρώμενος : “ἘῪ ὃ 5: 

{Παΐ πηδηπετ οἵ 116, Ὀν τηθαηβ οὗ νυ] ἢ, εἴο. 
1. 15. εἰ μή τι δαιμόνιον εἴη: “᾿π|655 [ποῖ νὰ ἀβαὰ δραϊηβί Εΐτη, 

11|. “πη]655 ἴπεσα νγἦαὰϑ 50Π16 βιρεσηδίαγα) ᾿πἤποηςα.᾽ 
1. τ6. τοσαύτης δαπάνης : “΄σου]ά πονεῖ Πηά αἰ βηοΌΪΥ ἴῃ σοιε πο αὶ στε) 

90 σηιαϊ. 80 Ῥεῖον σίτῳ τοσούτῳ, “)ι5ῖ 50 τῆποῃ ἰοοα ἀπα πο πιοτο. 
1. 18, ὀλίγα ἐργάζοιτο : “οου]α εατη 50 {{{{|6..Ὁ 850 11. 1Π|. 5 μισθοῦ τὰ 

ἐπιτήδεια ἐργάζεσθαι. 
1. 2ο. ἐπὶ τοῦτο, 5Ξς. ἐπὶ τὸ ἐσθίειν. 80. ὈεΙον 8 6 ἐπὶ δεῖπνον ἐλθεῖν. 
1. 23. ὃ τοῖς πλείστοις... ἐστίν. Βε]αίϊνε οἴδιιδθ, τοίοσγτίηρ τὸ ᾧ 6. 

φυλάξασθαι τὸ... ἐμπίμπλασθαι. 
1. 24. ὥστε φυλάξασθαι. ΤῊΪΞ5 ἰ5 ΞἰτηρΙεβὲ ἴα κθὴ νυν ἐργωδέστατον : 

“Μηδΐ ΡΕΟΡΙΕῈ 845 ἃ τι]θ ἢπα τηοβὶ αἰβῆουϊε το ἀνοϊα, παπλεὶν, βαϊησ 
τόσα ἔπαη {παν τεα]]ν σατο ἴοσ, {15 ἢ6 ανοϊάεαά νυ της στεαΐεβί βαβο. 
ΟΥ, Ρ]αἴο, 2 )γοί. 328 ( ᾿Αδύνατον ὑμῖν ὥστε Ἱπρωταγύρου τοῦδε σοφώ- 

τερόν τινα ἑλέσθαι βραβευτὴν τῶν λόγων. ΔΒ νεῖρ5 (Β15. τεἀππαᾶδπί 
ὥστε 15 ποῖ πποογητηοη ; οἵ. ΤΒυσ. 1. 40, 111. το2; Χεη. (νγ. 11.111. 19. 
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1ΠῚ. ὃ 7. Ῥ.28.1. 2. δειπνίζουσαν : “ ΒΥ ἱτεαιίπρ' {πεπὶ ἴο.᾿ 

-».»»9. 

--- - 

Ὑ 

ξ δ. 

Ἰ.. 3. Ἑρμοῦ τε... καὶ αὐτόν : “ Βοίῃ ὈΚΥ {πΠ6 δἄνίςα οἵ Ηγπιθβ δπάᾶ 
Α͵50 οὗ ΠῚβ οὐγῃ ἱποϊπαϊίοη. (ΟἹ. {πΠ6 πὲ οἵ 2ζ5ἐ ἴῃ 1,δίϊη ΞΞ γεγο. 

1. 4. ἀποσχόμενον τὸ... ἅπτεσθαι. Τῆς ρῥτγεβεπί ρατίοῖρὶθ ὄντα 
ΕΧΡΙΌββαβ ἴἢ6 ὈΠαοι]γπρ ΡΕΙπαπθηΐ οαιβα; [Π6 δοτὶδί ρατίϊοῖρία, {Π6 
ΒΕΘΟΠἤδτυ σατιβ6 οα [815 Ρατίϊσα]αῦ Οσσαβίοη. “δ αἰἴνγαυβ νγὰ5 ἰετηρεσζαΐε, 
ΔΑ εογιϑοφιιογγν τετγαϊπβά, ἀπά 50 ἀἰὰ ποῖ θεοοῖηα ἃ ρίρ.ἦἢ 

1. 6. ἔπαιζεν ἅμα σπουδάζων : “ πιϊηρ]Εα 65 ΙΓ δαγπηθβί. 
1. 8. τεκμαιρόμενοι ; Ἰοΐῃ ΜΙ οἷς, “πάρίηρσ ΒΥ {μ6 {πΐπρβ ψΒ ο ἢ.’ 

ἘΕΈΓΓ ΤΝ; 
προτρέψασθαι ἀερεπηάς οη κράτιστον γεγονέναι. 

1. το. σκεψάμενοι ἀρτοεὲβ ψ]Γ βιθ]εοῖ οὗ (Ἰπηρεγαινγε) δοκιμαζόντων : 
“1εΐ 5Έ ΟΕ. ΡΕΙΞΟΠ5 σΟΠΒΙ ΟῚ, . . . ἀπα {Πεη ἀδοϊάα. 

1.11. ἃ... ἐρωτῶν ἤλεγχεν : “[Π6 οΥΟΚ55-Ἔχαπηϊηδίίοη ἴο ψΒοἢ, ὈΥῪ 
αν οὗ ΡαΠΙβμϊηρ {ΠΕῚΓ ναηϊίν, 6 βα ]θοίεα {Ποβα,᾽ εἴα. 

ἃ λέγων συνημέρευε: “νγῆαΐ Πα Ξρεπῖ Ηἰ5 ἄαυβ ἴπ βαγίηρ ἴο. 
1. 15. περὶ τοῦ δαιμονίου : “οπ (Π6 ιεκίίοη οἵ α αἰνίπε Βεϊηρ.ἢ 

᾿Αριστόδημον. Ασοοταϊηρ ἰο Ρ]αίο, γηιζος. 173, ΑἸΠβίοάθσηιβ 
Ὑγα5 ἃ στϑαῖ δ γοσ οἵ ϑοογαΐεβ ; βεῦπαρβ ἴΠ6 σοπνθσβαίίοη Πθσα το]αίεα 
ΤηδΥ Πᾶνα σοηγνοτίεβα μη. 

Ἰ. το. ἔστιν οὔστινας : “416 {ΠΕΙ6 ΔΩΥ͂ ΡΕΙΒΟΠ5 ΠΟΙ ὃ 50 4150 {Π6 
1πα4εῇπίίε ἔστιν οὕς, γ1071711ε{70ς. 

1. 2ο. ἐπὶ σοφίᾳ : “οη {πε στοππά οὗ {πεῖν βρεοῖδὶ σἱβ δῃηὰ 531-111. (Οἱ. 
11, 25 ἐπὶ γένει. Δ (Πς6 ἐχοερίίοη οἵ Ἡοπιεσ, 811} {π6 ατιϊβίθ παπιθά 
ὝΤΕΙΘ ΘΟΠ ΕΠ ΡΟγατίεβ οὗ ϑοογαίθβ. Μεϊαπίρρίεβ νγᾶβ ἃ παίϊνε οἵ Μεῖοβ, 
ΘΟΡΒΟΟΪ65 ννα5 {Π6 ἴατπουβ Αἰμεπίδμ, ΡΟ] γο  εἰζιι5 νγαβ ἃ παίίνε οἱ 5ίσυοη, 
Ζειυχὶβ οἵ Ηδεγδοϊεα. Ῥο]γοϊεϊίιιβ νναβ {Π6 τῖναὶ οἵ {ῃ6 σγθαΐ Αἰπεηΐαη 
ΒΟΙΡίοσ Ῥηεϊάϊαβ, ΠΟΘ 6 ΘΈΨΈσΟσ βίν]α νγὰβ ποΐ 50 ψῈ}] {κε ΒΥ τηδηυ. 
γε Πᾶνε ἃ πηδβηϊΐζοη οὗ Ραττμαβίιιβ, {ΠῈ στεαΐ γῖνδὶ οἵ (ῃ6 ραϊπίεσ Ζειχίβ, 

Ῥεῖον 111]. χ. χα 2712. 
Ῥ. 24.1. 4. οἱ ζῷα, 55. ἀπεργαζόμενοι. 

1. 5. ἀπὸ γνώμη: “ΒΥ ἀεείση. ΟΥ̓, 1. 9 πάντα τῆς ἀνθρωπίνης 

γνώμης. . 
1. 7. ὅτου ἕνεκά ἐστι ἀερεπάϑβ οη τῶν ἀτεκμάρτως ἐχόντων. “ (οτηρατῖ- 

ἴῃσ πον Ποβε ἰπΐπρβθ ΠΟΒῈ ῬΡΌΓΡΟΘΕ 15 ποί οἰθασ, δπᾶ {ποβὲ ἐμδΐ δια 
ΟὈν]ΟΌΒΙν ἱπίεπαεα [ογ ἃ πβεπ! ρατροβα, νυ ΒΪο ἢ ἀο γοῦ οοπβίδγ ̓ εἴς. 
ὙἼΠΕ σεηϊζίνεβ, οὗ οοῦτβα, ᾶτα ραγί[ἶνα, ἀερεπάςεπέ προη πότερα. 

1. 8. Πρέπει μέν : 5ς. κρίνειν. “Τί 15 Οηἱγν ἴαϊτ ἴο πᾶσα. ΕῸΓΥ μέν ψ ]- 
οι δέ οὗ, 1.1 ἡ μὲν γάρ. 

]Ι. 9. Οὔκουν δοκεῖ σοι : “ψ6]], πονν, ἀοη᾽ ἐ γουῦ ἐπῖπκ 3 
1. το. ὃ ἐξ ἀρχῆς ποιῶν ἀνθρώπους : “ἴΠε οτρίπαίοΙ οὗ τηδηκίηα,᾽ 

ὅ ποιῶν --ὃς ἐξ ἀρχῆς ποιεῖ, “ΨὴΟ ΠΌΤ (ῃ6 ἢἤτβί μαβ τηδάβ (δηᾶ 5{1}} 
τη κ65).᾽ 

22 



Δ ΕΙ  2. 5 25. 1Σ,.2--- Ἐῖ. 25,.1..8. 

1. ττ. προσθεῖναι : ἔοτ Ξεηξε οὗἉ πρός οἵ, ἱ. 7 προσδεῖσθαι. ϑοοταίεΞ Γ. ὶ 5 
5Ρ64Κ5 (Ξϑοππενσηδέ ΠΠΡΕΠ]ΟΞΟΡ Ϊ6411γ) 45 ἱΠουσῃ {Π6 τηδ ΕΓ οὗ τηεη 22εξ 
ὁ72 ΤΠ ΕΙΤ ΟΥ̓ΡΆ Π5 Οὗ 56η56 δίζεγννατήξ, 45 ἃ τη 6]1Ὲγ ἰῃ οἷδὺ πηὶσῃΐ ἀο. 

δι᾽ ὧν αἰσθάνονται ἕκαστα : “πε οΥρδηβ οὗἩ [Πε βενυεγαὶ βεηῆβεβ. 
1, 13. ὀσμῶν γε μήν ἀερεπάϑ οη τί ὄφελος ; “ΤΠ δη ἀρϑίη 85 ἴοσ βοεηΐϑ, 

ψῆδὲ σοοά νου] {μεν μανε εξ 3᾽ εἴς. 
1. τό. γνώμων : 5ιϑξ. ἴπΠ ΔρΡοβ5. ψ ἢ, οἵ δἀ]εοΐ. ἴο, γλῶττα, “45 ἃ 

)πᾶσε οἵ {Βετα.᾿ 
1, 17. ἔργοιξ ἐοικέναι : “416 νΕΙΥ ΠΚ6 ὑγοτκϑ οὗ ἀεϑῖση.᾽ 

τό: ἀεπιοπϑίγαϊνε τε οὗ [Π6 δυίίοϊθ, Ἄχϑοῖν ΠΚὸ ἴμ6 ἘΠΡΊ 5 50- 
(4164 σοπ)ιποίίοη “ Πα, ἡ ΒΙΘΗ ἐγαηβ]αῖεϑ 1ξ. 

1. 18. ἀσθενὴς μέν. μέν Πετε ἀοε5 ποΐ ΡεΪοηνρ 5Ρεοίδ!!ν ἴο ΔΠΥ υγοτά ἴῃ 
[815 οἴδτιβα, θαΐ σδίμοσ ἴο {6 016 βεπΐθηοθ ; {πε οογγεϊαἴῖνε δρρεϑυηνσ 
Ῥεῖονν δ τὸ δὲ τὴν ἀκοήν. ἘῸΥ 5ἰτηῖ]ατ ἀἸβρ᾽ οειπεπίβ οὗ μέν οἴ. Χεη. 
“1"παὐ. 11]. 1. 2, το, 19, 84π4 ποΐεϑ σα ἔσεος ((Ἰατεπάοπμ Ρσεββ ΕΑ ΠΟη). 

1. 20. ὡς δ᾽ ἄν: «. σκεὐϊ. 8εε ἀοοάν. 192. 
1. 25. οἵους --τοιούτους ὥστε. 
1. 26. δεξαμένους λεαίνειν: “ἰο τερεῖγα {πε [οοἀ ἴτομη ἴδμεπὶ δπά 

τηδϑίϊοδίε 1{.᾿ 
1, 27. ὧν ἐπιθυμεῖ -- ταῦτα ὧν ἐπιθυμεῖ. 
1. 29. καὶ ἀπενεγκεῖν, [{ σεπυΐπα, 15 ἃ 511] Ξίγοῆησει Ἄχαιηρὶς οἵ [ῃ8 

γιδελαγζεαί νῖενν οἵ ἴῃς (τσεαΐοτ᾽ 5 τηεϊῃοά Ξροόκεη οὗ ἀῦογε, ὃ 5 προσθεῖναι, 

“δηᾶ 5ῃϊ1 64 {Πετὰ. 
Ἰ. 30. ἡ δυνατὸν προσωτάτω : ἥ, ὡς, οἷον, ὅτι ἅτε πιξεά (11 οὐ τ ἢ- 

ουξ δυνατόν) ἴο Ξἰτεησίῃεη Ξαρετγ]αἰίνεϑ. 
1. 31. πότερα. Ἰπ ὃ 4 ἀρονε πότερα ταεαηίὶ “" γΕΪΟἢ οἶαϑβ,᾽ “νΒΙ ΟΝ 5εῖ. 

1Αῖ. μέγα. Ἡξετε, πονγενεσ, ἰξ 15 δὴ ἱπίειγοσαίϊγε δαγυετ τε φεζγεηε. 
Ῥ. 25.1. τ. οὕτω γε σκοπουμένῳ : “ἴο ἃ πηᾶπ ὙΠῸ οἤοοβεβ ἴο Ιοοὸκ αἱ 

[μ6 πηδίίευ δἃ5 γοῦ ἀο.᾽ 
1. 3. Τὸ δὲ ἐμφῦσαι. ΤΙΐβ 15 ἃ οοπεϊππαίίοη οὗ [Π 6 ϑᾶτηα σοηβί ποῖ] οα. 

45 ἴῃ 8 6. 
1. 6. ᾿Αμέλει : ἀἄν., “ ςετί41η]γ.᾿ 

ζῷα εἶναι βουλευσαμένου : “ψγ{ο Πα ἀείϊεττηϊποα Πδὲ μετα 5πουἹὰ 
Ῥε Τἰνίηρ ογεδΐαυγεβ. 

1. 8. Σὺ δὲ σαυτὸν δοκεῖς. Οὔ Ξεῖνε (Πμαΐ Βετε, ἴογ ἴῃ6 ξδκε οἵ επι- ὃ 8. 
ῬΒαβίβ, (1) {π6 βΞυθ)εοϊ οὗ [με ἰηβηϊῖνα 15 ἐχρτεββεα δἰ ΠΟΌΡΕ 1ἀεδηζο 8] 
ἢ {πὲ συδ]εοὶ οὗ [πῈ ῥσίποῖραὶ νεσῦ, δηὰ (2) 1ἴ 15 Ρραΐ ἴπ ἴΠ6 σεγιραΐζυε. 
50 ἰονγεσ ἄοννῃ σὲ εὐτυχῶς πως δοκεῖς συναρπάσαι ; ὙΤταηβὶαΐα, “ΨΕ]], 

ποΥγ, ἴα κα γουτγϑοὶῦ; ἄο γοι σοπβίθσ γοῖ ροββθθβ ἃ {μἱπκίηρ δἰθπηθηΐ ᾽ 
ἐρώτα γοῦν καὶ ἀποκρινοῦμαι. ΤΉεϑε νγοταβ ᾶἃτὲ Βατα]γ 1η16}}151}]6 

ἴπ ἐ815 ρίαοβ. Ὀὶπάοτῇ σογίδι ΠΥ ἱπηργονεβ [Π6 56 η56 στθδί ὈΥ δἰζορείμετ 
τοιπονίησ {μ6π|, πα Ξ[ ΠΊΡΙΥ σοπεϊπυΐηρ 45 οη6 βεηΐεποα ἄλλοθι δὲ οὐδα- 
μοῦ κιτιλ. Οπε ρείβ ἴῃ [ἢϊθ ὑγαῦ ἃ τεάβοῃ ἴοσ ἰΒς ετηρμαίϊο σαυτόν, ἴπ. 
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ΧΕΛΔΌΣΖΟΝ, ΜΕΜΟΚΑΔΙΖΙΑ 1 

Τν.. ἢ 8. ςοπέτακἸΞεἰποΐϊοπ ἰο ἄλλοθι. Τῇ τεϊαϊηβα [Π6Ὺ πιιβὲ τπθδῃ : “ 7π5ὲ γοῖ ΡῸ 

8.10. 

δ 1 

οἡ ΜῊ νοῦ 4αδβίϊοηβ, πα 1 588]] 5[ονν γοῖϊ ὈΥ ΤῊΥ͂ ΔΠΒΤΕΙΘ ἩὙΠΕΙΒΕΣ 1 
Βαανα δὴν ἰἈἰπκίηρ ἔβουν οὐ ποῖ. Βαΐ (ἢ15 15 ταί μεσ ἑοτοβά. 

1. 9. καὶ ταῦτα : 1,«1. Ζψηε, " ἀη4 {Παΐ, ΔἸΈΠΟτΡῊ γου Κπονν.᾽ 
1. το. πολλῆς οὔσηΞ. ΤῊΪϊΘ ΡὮταβα οοπίδϊηβ ἴΠ6 ρΡοϊπί οὗ [6 δτρτι- 

τηθηΐ. Ηδ βαύ5 ἰπ ἰδοῖ, “ΟΥου μαννα ἃ 5Π14}} ἀτηοιπί ἹΠϊπ γοτι οὗ βατίῃ, 

οἵ νγαΐεσ, πᾷ οὗ οἴμεγ {πῖηρβ νῃ]οἢ νοι Κηον αχὶβί 'ἴπ ναβί “πη Υ 

ουΐϑῖάε νοῦ : ΜῈ], γοὰ πᾶ « ἔπου]ῖν οὗ ἐπουρμΐ τ Πΐη γοιῖι,, ἀηα ὈΥῪ 
ΔΠδΊορυ ἵμοτε πηπβὲ ΡῈ 4 γαϑβὶ τηϊηα ουίβι4θ γοὰ Ἴτοτι νυ ΐοῃ ἴξ ἴῃ Π|Κὸ 

ΤῊΆΠΠΕΓ ἴ5 ἀετῖνεα. 
1.12. λαβόντι... σοι: “ὈΥ γουτγ Πανίηρ ἰδ Κεη τιρ.᾿ 
1. 13. νοῦν δὲ... συναρπάσαι: “πὰ ἀο γοῖι ΤΕΔΠῪ ἱπηαρῖπε {παῖ 

τηϊπΠα δἰοπα εχίϑίβ ΠΟΥΥΉΘΕ εἶβθ, ἀπα {παΐξ 15 ΕΥ̓͂ ϑοπΒ ΠΑΡΡΥ ομᾶποθ 
τῃαΐ γοι μαγνε ρίοϊκεα γουτβ τιρ ὅ᾽ 

1. 14. καὶ τάδε... εὐτάκτως ἔχειν. ϑοοταῖε5 Ποτε δ αβ δῃποίμεγ ἀτγρι- 
τηδηῖ : "Ἀπ {πμαΐ {μῃῖ5 τηϊρμν ἀϑπαᾶ ἱηΠη] ΕἸ σοταρ] εχ ἔτατηα οὐ {πϊηρ5 
οὐγεβ ἰΐβ ρεγίεοϊ ογάθσ ὑγῃΐοἢ γε 566 ἴο 50ΠΊ6 ΤΏ6Γ6 ΠΠΤΘΆΘΟη 9 ̓ ὙΠΕΙΘ 
ἴ5 δὴ Ππηρ] 164 τείεγεποα ἴο [86 τοϊδίϊοη ὑγὶ ἢ [Π6 νοῦς οἱ ψυχή ἴῃ τηδη 
Ῥεατβ ἴο {πε οἵβεσ εἰετηεηΐβ ἴπ Πΐτη, δ5 [Παΐ νυ ῃῖοἢῃ Ὀτὶπρϑ ἔμ 6πὶ ἱπίο ογάσσ. 
ΒΥ Δπδῖορυ, βίποα γε πα βιιοῃ γαβὶ εἰεπιθηΐβ, ἀπά {πεβ58 ἴῃ βθοῇ ἰη- 
ΤΠΤΊΘΙΔΌΪ]Ε τηδηἰ ἐοβίαἰΐοπβ, οὔΐϑι 6 τι5, γεῖ 411 ἐοστηΐπρ Δη ΟΥΕΥῪ κόσμος, 
1Βοτα τηπβὲ ΡῈ ἃ στεαΐῖ Νοῦς ψῃϊΟἢ ἴῃ ΠΠκθ ΤΆ ΠΠηῈΓ σΌνεσΠΒ5 ἴπειη. ΤῊΪ5 
νγὰβ ἴῃ6 ἀοοίτίπε οὗ Αμαχαροσγαᾶβ, ἃ ῬὨΙ]ΟΘΟΡΠΕΙ ΒΟβα ἰεδομίηρ ἴη- 
βπεπορά ϑοογαίεβ ἃ σοοά ἀ68]. 

Ι. τό. Μὰ Δί᾽ : “ὙγῈ1}1, 1 σαῃ᾿  δοοορὲ γουγ ἀυρττηθηΐ. ΤΠ Ρἤταββ 15 
ἃ ΞΈΠΕΓ͵ΙΔ] περδίϊοη οὗ Βοοτγαίες᾽ ροβίεοη. 

οὐ γὰρ ὁρῶ τοὺς κυρίους : “ἴογ 1 ἄο ποῖ 566 {Βε Ρονγεῖ5 {πδΐ 
Ἔχεσοῖβα {Π15 βονεγειστίυ, ἃ5. 1 ἄο 5Ξεὲ {Π6 βεορὶβε γ8ο τηδκα {Πΐπρϑ Βεσα 
οα εατίῃ.᾽ Ηε οδ]εοῖβ ἴο {π656 Δπδ]ορίοα] δυρτιτηεηίϑ : “11 566 δηΥ 5Κ1]- 
ΠΠΠῪ σοπϑίτιοξεα 1πηϑἰτιτηεπί, 1 ΠΟΥ 50ΠΊ6 5111] τηδῃ 85 τηδ66 1{, ἴοτ 1 

Ἠαγδ 568 πῃ τΠῈῃ δἷ ϑἰπΊ ]ατ νγοτῖ ; Ραΐ 1 Πανα ΠονοῚσ βεεθη (5 ΜΙπᾶ οὗ {π6 

τὐπΐνετϑε δὲ νους. Απᾶ [Πξ ἀπόννεσ 15 οδυίουβ. “Νόο, δπ4 γοῦ ἀοπ 
566 γΟΌΓ ΟὟ 508] εΕἸΓΠετ. , 

1. 19. κατά γε τοῦτο : “ΡΥ {Π15 1πε οἵ ἀΥρτιπηεηῖ. 
1.21. Οὔτοι ἐγώ. Ατί᾽βιοάεδπηβ σίνεβ ΠΡ [6 οᾶβα, ἀπά ἴδκεβ ὉΡ 

Δποίμοσ στοπηᾶ- Πεποα τοι. “ ὟΕ]], 1 σεγίαϊη]γ ἀοη ἀεϑρίβε [Π6 ονεσ- 
τα]ΐηρ Ροννεσ.ἤ 

1. 22. ὑπερορῶ. (Οἵ ]. 9. 
μεγαλοπρεπέστερον ἢ ὥς. Τιαΐ. »ηαργεῖγεθγέζες χέαγι φιοῖ. 

Ῥ. 26. 1. 2. ὅσῳ μεγαλοπρεπέστερον : “[ἴΠ6 »ταπάετ ἴπΠ6 Ρεΐησ 
15. γῃο. 

1. 5. Ἔπειτ᾽ οὐκ. (Οἱ. 11. 26 εἶτα. 
1.6. ἀνέστησαν. τ5ἰ Δοτῖδί (ο41:|541), “Βανε βεῖ ἀρτῖρμξ οἡ Π15 ἔδεί. 
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ΤΕ ΣΕ; Ζ:, 8:---:}᾽ 8..:1. τὰ. 

1.7. προορᾶν. .. δύνασθαι: “ΕΠΆ}]1ε5 Ηΐπι ἴο 566 ἴο ἃ ρστεδίεν ΤΨ'. ὃ 11 
ἀϊξίδποα. 

1.13. πάντων... ἐχόντων : “ὙἘ116 411 Δηΐτη8}]5 μανε.Ψ δ 12. 
1. 19. θεῶν... ἤσθηται ὅτι εἰσί: Ἰάϊοπιαῖίο ἀουθ]ε οΡ]βοῖ, “85 ὃ 18. 

ΔΡΡτεβεπαβά ἐμαὶ ἔπε σοάϑβ εχίβί. 
1. 24. ἢ πρὸς μάθησιν ἐκπονῆσαι. ΤῊΪΞ5 νεῖ 15 σΈΠΕΓΑΙν ἰγαηβιεῖνε : 

οἵ, ἔοτ οπα οὗ 115 βεῆϑβεβ 11. 4. Ηδστα 1 τησβί τπθδῃ " ἴο γοσκ δἵ [Πϊηρϑ 50 
5 ἴο {πΠοτουΡΉΪΥ Ιεᾶτπ ἔπαπλ.᾿ ὍΘ ΡὮγαβε 5 τεαπϊγεά ἴο σοσγεβροπά, 85 
τοραγᾶς τηεηΐβὶ ἰταϊπίπσ, τη ῥώμην ἀσκῆσαι, ΜὨΪοῆ 15. οὗ ΒΟΘΠΥ 
{ἰταϊπίησ. 

1. 26. παρὰ τἄλλα ζῷα : “ ςοπηρατεά ψ ΙΗ 41] ΟἴΠΕΓ δπὶπηα]5.᾽ δ 14. 
1. 27. φύσει 15 πξεα Δάνετγθια}}ν ἡ] κρατιστεύοντες, “ Βανὶησ ἃ παΐμτα] 

ΞαΡοτοσίγ.᾿ 
1. 28. ἂν ἔχων : ρῥτοίαΞῖϑ -- εἰ εἶχεν. 
1. 29. οὔθ᾽ ὅσα... ἔχει : “ποῖ, οη ἴ6 ΟἴΒΕΙ Παπά, τὲ ἴποβα 8} 1Π18]}5 

ΔΥῪ Ῥείζετ οὔ {παι.᾿ 
Ῥ. 21.1. τ. ἀλλ᾽ ὅταν τί ποιήσωσι, νομιεῖς : ὅταν τί οὔΞετνε 15 ᾿πίετ- 

τοσαίϊνε, δπᾶ ἴῃ ἘΠΡΊΙΞΗ τητβὲ θῈ ἴβκεὴ 85 ἃ ῥτίποῖραὶ οἴαιιβε. “ μαΐ 
ν01}1 [ΠῈ σοᾶϑ Πανε ἴο ἀο ἔοτ γοι, δεζῦγε γου νν1}} θῈ σοηνϊποραᾶ ᾽ .“4᾽:5.: 
Ὁ Υ, ΠΕΥ Μ011 Πᾶνα ἴο 5επά πηε;᾿ εἴα. 

1. 3. συμβούλους. Τῃη τείετεποοθ ἴο βοοταίεϑ᾽ δαιμόνιον, ἱ. 4. ᾧ 15. 
1. τι. καὶ τοὺς ἀνθρώπους : 5ς. οἴει, “ἀπά ἄο γοὰ ΞΈΡΡοβε ἱμαΐ ἃ 16, 

τηεη. 
ἐξαπατωμένους : “1 {πεν Πδα Ῥεθη ἀεοεϊνεά.᾽ 

1. 18. καὶ μή : 56. οἴει, “ ἀη γοῖι πηπϑὲ ποῖ βῃρροβε. 517. 
1. 24. ἣν μέντοι σοε5 ψΊ οὕτω καὶ λαμβάνῃς, “ αὶ 16 (1πηβεδ4 οἵ [πἰηΚ- ὃ 18, 

ἴηρ ἴῃ [Π15 δστόπθοιῖιβ νγαν).᾽ 
Ῥ. 28. 1. 2. εἴ τι... θελήσουσι ἀερεπάΞ οη πεῖραν : “ 1 γοιι ὙὙ111 ΟὨΪῪ 

ἄο {Πεπὰ τονέσεποθ, ἀπά τηδκα {π|4] νυ μείμοσ, εἴς. 

1. 3. γνώσει τὸ θεῖον ὅτι : ἄοτ!}]ς δοοιαΐίνε, “γοῦ 0011} ἀἴβοονεσ ἴΠαΐ 
186 ἀϊνίπε Ῥεϊπρ. 

τοσοῦτον καὶ τοιοῦτόν ἐστιν : “ 15 στεαΐ ΘΠΟΌΡἢ δηα ννῖβα Ἐποῦρἢ. 
1. 9. ἐπείπερ ἡγήσαιντο. ΤῊΪ5 ορίαἴϊνε ἰ5 ἃ 5ἰπιρ1]6 οαϑ6 οἵ φιαςὶ ογαίίο ἢ 19. 

οὐὔϊέψιια, βιαϊϊησ ἴῃς τεᾶβοπ ἃ5 ἴξ νγὰβ ἰπ {πεῖγ τηϊπάβ : ἴξ 15. ποΐῖ [Ξε] 
ἐίογαξίνε. ((ἵ. ἀοοάνιπη, “οοας αγια 7 γισες 172. 2.) Ἐοτ {πΠ6 Ἔχϑοῖ 
τηδαηΐηρ οὗ ἴῃ6 σογζτέ οὗ. 1. 18 βουλεύσας. Τταπδ5. “ Ὀθοδιιβα {πε Βαᾶ 
Ῥεοοπῖα σοηνἰποβα. 

μηδὲν ἂν... διαλαθεῖν. ΟΡΞετνε (Παΐ μή ταίῃεῖ ἴμδπ οὐ 15 [ῃε τὰ]α 
ἴπ ἱπάϊτεοι ἀϊβοουσβα νυ νοτὴβ οὗ ἀοῤέηιο οὐ ἐχῥεείζγο. ὍῊδ βαθ]θοῖ οὗ 
διαλαθεῖν 15 ἴῃ6 Ξατηθ δ5 ἰμαΐ οἵ ἡγήσαιντο, “τῃαϊ {ΠΕΡ σου] Πανεσ 

Ἔβοᾶρα {π6 αἰνίπε ορβεγνδίίοπ 'ἴπ δηντμὶηρ πῃ] οἢ ΤΠ 6 ν α1ά.᾽ 
. 1. 12. εἴ τι προυβίβαζεν, )οἷπ ψΠ εἰς ταύτην. “Δ Βεΐμεσ ἢς εχεῖ- Ψ. ὃ 1. 
οἰβεα ΔηΥ ἱπῆμψεποα οα ἢἷ5 ἀἰξοῖρ]ε5 ἴῃ ἀενεϊορίηρ [μ15 νἰγίπα. 
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ν δ: 

δ 

ὲ 

5. 

6. 

ΧΕΔΛΔΌΣΗΠΟΔΜ, ΜΕΜΟΛΚΑΔΙΖΙΑ 1 

1. 15. ἄρ᾽ ὅντιν᾽... τοῦτον. Ἐο]αϊΐνα οἴαιιδα ἴῃ επιρμαίίς ροβίἰΐοη. 
Ττδηβ. “5ῃοι]α ννθ σἤοοβα ἃ τηδῃ ΜΠΟΙ,.᾽ 

Ἰ. τό. ἥττω γαστρός : "ἃ νἱοίίηι ἰο Ηἷξ δἰοτηδοι,᾽ 1. 6. ἃ σ᾽αἰίοη. 
Ῥ. 29.]. 2. προῖκα : “ἀνεὴ αδἱ ἃ οἱῇ.." 
Ἰ.. 3. αὐτόν γε, 50] εοΐ οὗ γενέσθαι, “ἴο ρσιιατᾷ ἀρσαϊπδὶ Βεοοτηΐηρ 50 

ΟὨ 5611 
Ι.. 4. τῶν ἄλλων ἀφαιρούμενοι : “ὙΠΕπ ΠῸΥ σοί βοπθ ῬτΟΡΥΥ ουΐ 

Οὗ ΟΥΠῈ Ρβορὶβ.᾽ (ἀβῃεσα]ν [ἢϊ5. νοῖρ ἴα καθ ἔνγο δοσυβαίϊγε. (ἹΕ 11. 
ὙἾΪ. 1 τὰ ἐν τῇ ὑπερορίᾳ. 

1. γ. κακοῦργος τῶν ἄλλων, οΡ]εοίϊνε σεοηϊίνο, “ ᾿π] σίου ἴο οἴ μοσβ.ἢ 
1. τό. αἰσχρῶς διατεθείη : “που θα ἴῃ ἃ αἀἰβρταοεῖα] οοπαϊοη. (ΟΙ. 

ἱ. 13 διακεῖσθαι. 
1. 18, δουλεύοντα δὲ... ἱκετευτέον : “ἰξ ἃ τηδῃ 15 ἃ 5ἷανε ἴο 5π0ὸ} 

ῬΙβαβαγεβ, μ6 οὐρῆΐς ἴο,᾿ εἴς. ΕῸΣ (6 δοοῖιβ. οἵ. 1. 1. 9 μαθοῦσι 
διακρίνειν. 

1. 21. τοιαῦτα δὲ λέγων : “ Βαϊ ννΏ1]16 [Π15 νγὰϑ [Π6 5:}]6 οἵ Ηἰ5 ἀἰβοοιιγβα. 
1.. 22. διὰ τοῦ σώματος : “ ν»ῖο ἢ σοπια ΤΠγοὰρἢ [πΠ6 Ὀοάγ. 
1. 24. παρὰ τοῦ τυχόντος : “ ἴτοτη ΔηΥ ον, ἰ. 6. “ ἔτοτὴ ΔΠῪ ὙγΠ0 ΟΠ Ο56 

ἴο οἴζον 1{.᾿ 
Ἰ.. 25. δουλείαν οὐδεμιᾶς ἧττον αἰσχράν : “{Π6 πιοβί ἀἰϑστασοῖα] 5βοτνῖ- 

{πάε.᾽ 
Ῥ. 80. 1. τ. Ἄξιον δ᾽ αὐτοῦ. (Γ ποίε ἴο ἱ. 11 Σωκράτους. 
1. 2. ᾿Αντιφῶν. Νοῖ {πῸ δπηϊηθπὶ Θορἢῃϊβί, τοῦ νῃοπι ὙΠπογάϊ465 

ἰ5 βαϊ4 ἴο μανε Ἰἰθαιηΐ {π6 αἵ οἵ τῇῃοίοτὶς, δπά ψηῃοὰ μα ΒΙΡΕΪ 
ῬτΓαΐβεβ (111. 68) 45. δὴ πρτίσμς τηδῃ ἀπα δῃ 40]6 {πίη Καῖ ἀπά βρβᾶκεσ ; 
Ῥαΐ ταῖμεγ Απεριοι ἃ ϑορῃϊδὲ πὸ γοία ἃ Ροαμπὶ οἡ {Π6 ἱπίθγργείδιϊοη. 

οὗ ἀγθαπηβ. 
1. 5. εὐδαιμονεστέρους : “Βαρρίει Ζλα» οἱλε7.5, “ ΞΒρΘοΐδ!!ν ΒΑΡΡΥ. 
]. 6. τἀναντίά ἀπολελαυκέναι : “ἴο Βανε σοί ἃ νΕΙῪ ΑἸ ετεπὶ τεννατά 

{τοπλ.᾿ 
Ἰ. γ. ὡς οὐδ᾽ ἂν... μείνειε : “45 ΠΟ 514 γε ἴῃ {π6 νγοῦ]α νου] οπάτιγε 

ἴο Ἰἴνε,᾽ εἰς. 
1.11. διατελεῖς : 55. ὦν. (ΟἿ, Ῥεῖονν 8 9 διατελῶ νομίζων. 
1. 12. κτωμένους : 2γεπε7ιέ, “ἴῃ [ῃ6 ρειπρ,᾽ ΟΡΡ. κεκτημένους, “ΏΘη 

ῬΕΟΡΙΘῈ πᾶνε σοί 1{.᾿ 
1.15. ἀποδεικνύουσιν : “τηδκ6,᾽ “ἵστη ουἱ.᾿ ἘῸΓ ἃ ΑἸ εγαπί 56η56 οἵ. 1. 11. 
1. 2ο. τί... τοὐμοῦ βίου. Ῥατίί(. σεη., “νυ μδὲ ἴῃ τὴν 1{{π6.᾿ 
Ῥ. 81. 1. 1. ὡς ἧττον... παρέχοντα. (ΟἿ ποίε ἴο. ὡς τοῦ δαιμονίου 

ἰ. 4. παρέχοντα ἰ5 {πΠπΚ6 ὑγιεινά ομεοί ἴο ἐσθίοντος : “ὁπ {Π6 ἀϑβιτηρ ΟΠ 
{παῖ 1 δαΐ 1655 ΒΟ θβοτης ἀπα 1655 βίτεηριπεπίηρ [οοα ἴπδη γοιῖι ἀο.᾽ 

1. 3. ἢ ὡς χαλεπώτερα. (Γ ἴΪ. 20 ὡς τὴν ἄσκησιν. ῬετΙπαρ5, μον- 
ΕΥεσ, {πε ἀσοιβαΐϊΐνα ΒΕΓΘ 15 τεα ΠΥ ΟΒ]εοὶ ἀραΐπ ἴο ἐσθίοντος, τἀμὰ διαιτή- 

ματα (1 σεπυΐπθ) Ρεΐπρ' πιϑεὰ Π|Κε τοὺς θεούς ἴῃ 111. 2 ἀθονα. 
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ΠΡ. 28; 7.218 -ΞΞ ΡΣ 325. .}. 25. 

1. 6. ἥδιστα : Ξπρε τ]. οὗ ἀἄν. ἡδέως, “ΜΠ [Π6 Ῥεξέ δρρείϊίε. ν πο 9} 
1. 12. μᾶλλόν του : “ποτε ἴΠΔΠ Δῆγοπε εἶκε. ὃ Θ. 

1. 12. διὰ τὸ ἀλγεῖν τοὺς πόδας. ὍΤΠε 51]. οὗ [6 ᾿ηβηϊῖνε 15 {86 
Θρεάκεσ; τοὺς πόδας 15 ἀοοτιβαίϊνε οὗἉ ΠΠπηϊτατΊοη. 

1. 17. τῷ σώματι ἀεὶ τὰ συντυγχάνοντα 15 Οὐ]εςΐ ἰο καρτερεῖν : “ ἰταΐπη- ὃ 7. 
1ῃ δ ΤΥ 5ε1 25 1 4ο ἴο Ῥεδὺ νυν ῃδίενεσ ίτοση {{π|6 ἴο ἔπιε θεΐ8}}]5 τὴν θοάγ. 

1. 21. ἐν χρείᾳ ὄντα : “τ }116 δοίμα ΠΥ Ρεΐπσ επ]ογεᾶ. Εδοτ {Π15 βεηβε ὃ 8. 
οὗ χρεία οἴ. 11. ἱν. 1 φίλων κτῆσίν τε καὶ χρείαν. 

1. 22. οἰόμενοι μηδὲν εὖ πράττειν. (ΙΓ. ποίε ἴο 'ν. 19. ὙΒΕΓΕ 15 ποῖ 
ΤΊΘΕΙ ΡΕ]1εῇ 45 ἴο {Π6 ργεβεπί, θεαὶ ἱπηρ]1εἀ ἐχρεοΐδίίοη 45 τερατάβ [ῃ8 
ξαΐατε. 

1. 29. ἀμείνους κτᾶσθαι. ἘχαοΙΥ Π{ΚῸ ἘΠΡΊΙ5Ε “ φεζ οπεῖβ ἔΠεηᾶϑβ ἱπίο ᾧ 9, 
ἃ Ῥείτεσ βίδία.᾽ 

Ῥ. 82... 5. ἀρκούντως : “ σοπίεηίεαϊν.᾽ 
ἔοικας... οἰομένῳ : “γοιι Ξεεπὶ (ο ΡῈ οη6 ψ8ο (δ:ηΚϑ.᾽ δ 10. 

]. 8. ὡς ἐλαχίστων : 5ς. δεῖσθαι. 
1. 14. γιγνώσκειν : “ἴο τεσορπῖζο [ἢΪ5.᾿ δ 11: 
οὐδένα... ἀργύριον πράττει : “ ἴοτ οοτίαϊ ΠΥ του ἀοη᾽ ἵ αϑίς ΠΟ ΕΥ 

τομὴ ΔΠΥΟΩΘ [ῸΓ ὙΟἿΓ ΘΟΠΊΡΔηγΥ.᾽ 
1.15. καίτοι... νομίζων : “πονν ἰΐ γοῖι σοηϑίοτεά,᾽ εἴο. 
1. τ6, μὴ ὅτι. .. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ : “50 ἴατ τομὴ σίνίηρ {μ656 ἴοσ. ποίῃίηνρ, 

γοῦ νγου]Ἱα ποΐ σῖνε [μετὰ ἰῇ γου ροΐ, εἰς. (Ε 11. ἰχ. 8 οὐχ ὅτι. 

1. 19. δίκαιος μὲν οὖν ἂν εἴης : “γοιι τηΔΥ ἴΠδη ΡΕ ἃ ᾿πβὲ πιδη. δ 12. 
1. 2ο. ἐπὶ πλεονεξίᾳ. (. ποΐε ἴο ἐπὶ γένει 11. 25: “ἴοι στεβά,, “ὉῪ 

νὰν οὗ ἰακΚίηρ δἀναπίασε.᾽ 
]. 22. παρ᾽ ἡἣμῖν νομίζεται... εἶναι: “να σοπβίάεγ ἰμαΐ ἴο ἀΐβροβε ὃ 18, 

εἰζμεσ οὗ οπεῖβ θεδιΐν ΟΥ ομε᾽ 5 Ιΐ 15 ΠΟΌΪῈ οὔ θαβῈ οὔ ἜἼχδοῖὶν [Π6 βαῖηα 
ςοπαϊεοιιβ.᾽ 7)1αὲ ἔς, ἴο σῖνε εἰζμεσ ἔοσ Ἰονε 15 Ποῦ]ε, ἴο 5611 εἰΐμεσ 15 
Ραξβ6. : 

1. 27. ἄλλοις συνίστημι : “ ἀπά ἰηίτοάτιος ἴΠεπὰ ἴο οἰδεῖβ.᾽ 80 Χεη. ὃ 14. 
«παῤ. 111. 1. 8 συνεστάθη Κύρῳ. 

παρ᾽ ὧν.... εἰς ἀρετήν, “τοῦ ὙΒΟΙΩ 1 (ΒηΚ {μετὰ ΠΚεὶγν ἕο ἀεγῖνα 
ΔῺΥ Ὀεπεῆΐ ἴοσ {Πεῖγ δα ναποοιηεπῖ ἴῃ υἱτγίτιο. 

Ῥ. 38. 1. 1. ὠφελήσεσθαι ἰ5 Πιΐπτε 25» 296, ΑἸ ΠΟῸΡἢ ο. παρά. (Ι. 
Χεη. “αὖ. 1. ἴχ. 1 παρὰ πάντων ὁμολογεῖται. 80 ν]τ ΔΠΥ̓ νεγὺ ᾿ΠΡῚΥ- 
ἴηρ' δῇ ἰᾶξα οὗ ρ77, σογισδςσῖοι, 1γι7ογηαέΐογι, δεέγιε έ, εἴς. 

1. 9. αὐτὸς δέ: “ψῈ116 ἢς Ηἰτηβε! δ 15. 
1. το. εἴπερ ἐπίσταιτο, ἰτοηΐς] : “ 1{ ἱπάερα ἢ Κπενῦ Ποὺ ἴο 40 50.᾿ 
1. 14. εἰ: “ὙὙΒεΐῖμογ μα ἀϊά ποι. (Ἷ ποίε ἴο εἰ ἀνιάσεται 1. 8. ΨΙΙ 
1. 17. ὃ καὶ δοκεῖν βούλοιτο : “ἰπ ΠΊΟΝΙ 6 υῖβῃεα ἴο ὈῈ τεριϊεά 

δοσοιηρ 15ῃ64,᾽ 
1. 2ο. τὰ ἔξω τῆς τέχνης : "ἴπ [Π6 εχίθγηβ]β οἵ {Π6 ατί. ὃ 2. 

1. 22. καὶ τούτῳ ταῦτα ποιητέον : “ἢ 450 τηιιβὶ 40 ἴΠ8 Ξαπηβ. 
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ΨΙΙ. ὃ 

.«.»»: ..σ. οΥ νὰ 

.» μ- 

ὃ 9. 

2. 

ΧΕΛΝΟΣΩΟΜΝ, ΜΕΜΟΚΑΔΙΖΙΑ χὰ. 

Ῥ.84.1. τ. ἔργον γε... ληπτέον : “Ὀυϊ δ τιτιβὲ πΠΩ͂ΘΓ ΠῸ οἰγοιπη- 
εἴδποαβ ππάοτίακα ἴο ἀο δηγίπίηρσ. (ΟἿ, τ[Π6 νεῖρ ἐργολαβεῖν, ἀ5 ἴῃ 111. 
2...2- 

]. 9. ταύτῃ εἴη λυπηρόν. ὙΠΕεΙΘ ἰ5 ΠῸ πρϑοθβϑίίυ ἴο τεῦ ἕο τοῦτ᾽. 
ΤΗΣ δαἀ]δοῖνε ἀρτεὸβ ἢ τὸ αὐτῷ συμβαῖνον, ἀπάετοίοοα ουξ οὗ {πῸ 

απεβίίοη. ΟἿ Χρη. “Ἵγαό. 111. 11. 32, ἴῃ ΒΟ ἢ ταύτῃ οσοπῖα ἸΏ Θτα γοῖι 
νοῦ] Πᾶνα οχρθοΐθα τοῦτο. Ττδαηβ. “ ϑιγοὶν Ηἷβ Ἔχροηίθηοα του] Ῥεῖ ἴῃ 
{815 τεβρϑοῖ ἃ Ῥαϊη ἢ] οη6, βαρ ροβίηρ ἢθ,᾽ εἴς. 

1.12. ἀπαλλάξειεν. ΠοτΕ ᾿ἱπἰγαηβιτἶνο, “χοῦ οοτηθ οἵ 

1. 15. μείζω ἢ κατὰ δύναμιν : ᾿ἴαϑῖκ5 ἴοο στεαΐ ἴογ {Πεῖτ ρουγοῖβ. 
1. 22. τοιάδε. Νοῖ Ποῖα ἴῃ ἰἴ5 πἰιϑια] βθηβα οὗ “βίο [Πἰπρ5 45 10] ον: 

Ῥαΐ 5'τρὶν δ ρμαῖϊς ἴοσ τοιαῦτα. Οἡ τῆς οἴου Παπᾷᾶ τοιαῦτα αἱ {Π6 
Βεριπηΐηρ οὗ (Π6 ποχί ῬΟῸΚ ἴ5 πϑεα ἴου τοιάδε. Βπὲ θοίῃ βεπίθποθθ ἃτὰ 
ὈΥ 50ΠῚ6 ΘαἸΐζο 5 βυβρεοίεά. 

ΒΟΟΙΚ Τὶ. 

Ῥ. 835. 1. 2. ἐγκράτειαν πρὸς ἐπιθυμίαν. Α πῆδη 5Πονγ5 Βἰτηβο] 
ἔγκρατής, Ὀοΐῃ Ὀν τεβιβείησ οἰδεὴγε ἴου γῃαΐ ἰ5 ρ]θαϑαπί, δηά Ὀγ επάπτίηνσ 
ὙΠαΐ 15 ἘΠΡΙΘαβαπί. ΤῊ [ΟΥΠΊΕΓ 15 πὸ ἀοπθὶ ἱπίθηάθα ἴο θὲ ἱπάϊοαίοα 
ἴῃ πρὸς ἐπιθυμίαν, Ὀπὶ [ΠΕ Ρῆταβε 15 ῬγοΡΔ ΡΥ ἃ 91055. 

Ἰ.. 4. ἀκολαστοτέρως ἔχοντα : “ Ξοιηοννῃαΐ Ρῥτοπα ἴο βϑὶ εἰηαπ]σεποο. 
1. 5. ᾿Αρίστιππε : Ατ᾽ΞΈρΡιβ, ἰσπηογ οὗ {πΠ6 Ογγεπαῖὶς βεοΐ οσ 50Π00], 

ὙΒΙΟΗ τοοοσηἶβοα Ρ] αβαηΐηθ85 45 {Π6 βἰαπάδτα οἵ σοοά. 
1. 6. παιδεύειν παραλαβόντα : “ἴο ἴαἶκε 'π Παπά «ηά (ταϊη.᾿ 
1. 7. ὅπως μηδ᾽ ἀντιποιήσεται ἀρχῆς: “50 {μα 6 ΤηΔΥ ποΐ δνξῃ 

τῖηΚ οὗ οἹαϊτηϊηρ βθοἢ ἃ Ροβι(ϊοη.ἢ 
1. 8. βούλει σκοπῶμεν. (Γ ἀοοᾶν. 212. 
1. 9. ὥσπερ ἀπὸ τῶν στοιχείων : “ νν]οἢ νγὲ ΤηδΥ Τερασα 45 [με ἢγϑβί 

εἰεππεπίς οὗ ἱγαϊπησ.᾽ 
1. το. Δοκεῖ γοῦν... εἶναι : “νν6}], Ταστεα 50 ἔδσ, {παΐ {ΠῸ {δβεάϊησ τητιϑὲ 

Ῥὲ οὔζ βἰαγίϊησ- ρΡοϊπί. γοῦν ᾿τηρ]165 ἃ Ζζγεζίεαι, εατεξέοτες ἀββεπί. 
1. 12. Εἰκὸς γάρ: γάρ εχρτεββεθ ἀρτεοπηθπέ ΜΙ Ποαΐ “πα! Ποδίϊοη ; 

ΚΈΠ σε β πὸ ἀουθί οἱ {παῖ.᾿ 
προαιρεῖσθαι τὸ κατεπεῖγον μᾶλλον πράττειν. προαιρεῖσθαι 85 415- 

τἰηρτϑῃε ἔτοπι βούλεσθαι (566 Ῥτενίοιβ οἷδιιβθ), ἱπηρ1165 ἀε] 1 ασαΐα 
τεαβοηθα ομοῖοθ. ΑἹ] Ῥουβ δια }]ν ἅττα ἱποπεᾶ ἰο βίη (βούλεσθαι 
σίτου ἅπτεσθαι) : νχε πᾶνε ἴο 27.4171 ἃ ῬοΥ “ 46] 1] Ὀογαίεϊν ἰο ῥρσείεσ ἀοϊπσ 
ΒΟΓΊΘ πτρεηΐ ἀπίγ ταῖμου [Πδῃ στα! ν μἷ5 Ἡπηρετχ.ἕ 

1. 17. παρὰ τὴν ἐκείνου ἀρχήν : “50 [ΔΓ ἃ5 Πἰ5 ροβί οὗ ἀπίγ 15 φοη- 
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ΟΣ Ὁ γι. ΤΣ ἀπ ιΖὸρ 358. 2. 26. 

οοτπθα. ΤΠ 14εα οἵ οἷοξε ρσοχί πη! ἴῃ παρά ἰ5 ἰταηβίοσγεα ἱπίο οπε οὗ 1. ὃ 2, 
ΤΕΘΡΟΠΒΙ ὈΙΠΥ ΟΥ σδμβαϊίίΐοθ. (Οἵ. {μὲ ἘΠΡΊΞἢ νυϊρσατγίβπη “1 γα αἱ 
αἰογερ οὐ ̓ ἴον “1 νγαβ θεσδιιβα οἱ 

1.19. προσθετέον. (Γ, (Π6 τιβε οὗ προσθεῖναι ἀθονε 1. ᾽ν. 5. ὙΒΕΓσ {Π6 
1Ἰᾶβθα νγὰβ οἵ Ὀυ 1] ϊηο ἀρ ἴπ6 ὀρῶν; Βεσε, οἵ Ὀυϊ]άϊησ ἀρ ἃ ἐλαγαείεγ : 
ἐσγα τησβὲ σῖνε ἴΠ6 βᾶτηθ ομδ (οὗ {Π6 ἔνγο ριρ ]5).᾿ 

Ῥ. 86. 1. 8. Πολύ, Ξο. μᾶλλον. 

1. 13. καὶ μάλα ἔνια δυσωπούμενα : “ Ξοπηε οὗ ἔποτὴ ΔΙΓΠοτιρἢ παίατα!Πν 
ΨΕΓΥ 5ῃγ.᾿ ἔνια 15 σταμητη δῖ 4}}Υ7 ἴπ ἀρροξίἐἴοη ἢ τὰ μέν, ΔΙ ΠοΌΡἢ 
1ξ 1ῃ πιθαπίπρ ΤΕ ρσεϑεπίβ ΟὨΪΥῪ ἃ 2αγίέ. 

1. 17. ἐξιστάμενοι τοῦ τὰ δεινὰ ἀναλογίζεσθαι : “ Βεΐπρ ἄγανγῃ ἀνναΥ 
ἔτγοότη ἃ τϑοκοηΐηρ οἵ {πεῖγ ἀδηρετ, 1. 6. " βεάποβα 50 85 ἴο αἰβγεραγᾷ {Πεὶτγ 
ἄδηρσετ. (ΟΕ 1. 11. 12 τοῦ φρονεῖν ἐξίστησιν. 

1. 21. Τὸ δὲ εἶναι μέν. ΤῊΪΞ οἴατιδε, 45 νγῈ]] ἂς 1ῖ5 οογγεϊδεϊνε τοὺς δὲ ὃ 6. 

πολλούς, κιτ.Ὰ. 15 σοηβίτιεα ἰη (ῃἢς ἱπβηϊϊνε αἴἴεγ πολλὴ ἀμέλεια, 

ΔΙΈΒ ΟΌΡῊ οπ]γ {Π6 Ἰαϊίου οαη στθα]]ν θα αἰγὶ θυιϊθα ἴο σαγθίθββηθθθ. Ὑγαηϑ- 
Ἰαΐθ, “Ῥοπ ἐ γοῦ (Εἰηκ ἰ ἃ ῥτγοοῦ οὗ στοββ σδγείεββπθεβ (Πδΐ τυλΖίς ἴῃ 6 
τηοϑὲ ἰτηροτίαπε οὗ ἃ τηπ5 ἀπιίϊ65 ἅγα 85 ἃ τιϊε (πλείστας) ρετίοτπηθα 
ὉΠΑ͂ΘΥ ἴῃ ΟΡεπ 5ΚΥ, γεῖ, εἴο. 

Ῥ. 87.1. τ. τὴν τάξιν: “16 οἸαϑϑἰοαίίοη,, “16 τὰπκ ἴῃ ἴμ6 ἄτην, ὃ 7. 
1. 6. νεῖ Που ἄρχοντες οὐ ἀρχύμενοι. 

1. 5. δοκεῖ ἄφρονος... προσαναθέσθαι : “1 {Πϊπὶκ ἰξ {Π6 ρατί οὗ ἃ ἴοο], ᾧ 8. 
ποῖ ἴο θα οσοπίεπί ψΙΠ ῥγονιἀϊηρ ἔοσ ἢἰβ οὐγσῃ νναηΐβ, νι οἢ ἰβ ἃ Βατά 
ΘΠΟΘΡῊ ἴαβὶς, θὰΐϊ ἴο ἴακαε οῃ ϊβ 5βῃου]άοτβ ἴῃ δα αϊτίοη, εἴς. 

1. 9. ἑαυτῷ ἐλλείπειν, “το [41] ἴῃ ρτονϊάϊησ ἔοτ Εἰταβοῖ 
1. 12. καὶ γάρ: “ ἴῃ [ποῖ ὃ 9. 
1. 14. ἄφθονα. ΤΠϊ5 σοεὰβ ἢ παρασκευάζειν, “ἴο ῥτονῖάς ἀρυπά- 

Δη1γ.᾿ 
1. 18. ἐγὼ οὖν΄... καταστήσαιμι : “1 ααυϊΐα ἀρτοα {Ποτείοτγα ἰπ σίνὶπσ 

186 εἀποδίίοη γοῖ 5ρθαὶκ οἵ ἴο [μοββα ὑγῆο ἅττα υυ]]]ηρ το ὈΓΪΠΡ ΌΓΓΥ ΟΠ 
{Βοιπξεῖνεβ ἀπά οἴ μοῖβ ἴοο, Ὀείογα "γε ρίασε {πε πὶ ἀπιοηρ ΟἿΓ σονογηϊησ 
οΪα55. ἘΕῸτγ (Πε ἴοτοβ οἵ [πε δοτγίξί παιδεύσας, 45 ᾿πιρὶ Υἱπσ τ Παΐ 15 ἄοπα 
3»εέ, οἵ. 1. 1. 9 μαθοῦσι. 

1. 26. ὧν ἡμεῖς ἴσμεν. Αἰίταςξίοη οἵ τε]αίἶνα. 
Ῥ. 58.1.12. οὕτω μηδὲ δι᾿ ἀνθρώπων : “Ξ0 αἶξο ἴξ ἰεααβ γοι ποῖ 

ΔΙΉΟΠΡ' τηθῃ Εἰ τΠεγ. 
1. τ. ἴσως ἄν τι λέγοις : “ {Πετε τηϊσῃξ Ὀ6 βοιηδιῃϊηρ ἴῃ γῃαΐ νου βαγ. 

εἰ μέντοι, ΞίτοΠΡΟΓ ἔμαη εἰ δέ, 45 οσοττεϊαἴϊνε οἵ εἰ μέν ἀθονε. 
1. τ6. κλάοντας καθίσαντες : “ἴο οτπ5},᾽ |ἰϊ. “ἴο Ξεἴῖ ἄονγῃ ἰπ ἰθασβ.ἢ 

ΤῊΘ Ρἤγαβα νγὰβ ἃ Ῥτσουεγθῖαὶ οπε ; ορ. Χεη. «δγηι. 111. 11. Ῥχτδοῖίοα!]ν 
11 15 εσα {Π6 δπεμεϑὶβ οὗ ἑκών ἀῦονθ. πν ἴῃαΐ ἄο ποῖ οἤοοβε ἴο Β6 
τμοῖτ νυ] προ 5βαναβ, [Π6 ΞίΓΟΠΡῸΓ 156 45 βίανε “ἴῃ βρὶϊβ οὗ {πεὶγ θείῃ. 

1, 26. Τοῦτο μέντοι... πάλαισμα. ἹἸτοηΐοαὶ, “πον ἱπάφεα, γοι Βανε ᾧ 14. 

29 

-»--;»: 'Ὸ ὁ 



Σ “ς 14, 

δ “0. 

ΧΕΛΝΌΟΡΗΟΝ, ΜΕΜΟΚΑΔΙΣΙΑ͂ τὰ 

σίνθῃ τὴθ ἃ οἷον (ἤτον ἰπ ἴΠ6 ἀτρτιπηθηϊ. Απᾷ ἴῃ ἴσον Π6 σοπεϊπιιοβ, 
ἐβίποα ΤΠ δβοιιβ. τἴἰπιθ, νμῈπ ἢς ΚΙΠ]οα τς τοῦΡατβ, μΠΟΡΟαΥ (1 ΒΌΡΡοββ) 
Πᾶ5 δυοσ Ὑτοηρσοα ἃ βίταπσοι᾽ ὙΠῸ ΠΑΠΊΘ5 ἅτ οἵ ἴἤτθα τοῦθ 5, 5]αΐπ ὈΥ 
ΤΒοβοαβ, ἴμ6 Ἰεσεπήδγυ Ποτο οὗ Αἴῆθπβ. ((. ΡΙαί. Ζες. 8. 

1. 29. ἀλλὰ νῦν. Ηδτε [Π6 ἴτοῦν οβαβεβ. “Δ ὮΥ, 50 [τ ἔγοτῃ {π15 θδϊηρ' 
ἴῃς οαβε.᾽ Οὗ. τὴς σοϊησηοη τι86 οὗ νῦν δέ. Ηδ δὔριιεβ, “οι 540 παῖ 
γοῦ ΚΘΟΡ αἱοοῖῦ ἔτομπι οἰ ἰζΖοπβηῖρ ΒΘΓΕΥΟΙ γοὰ ΡῸ, ἴο βᾶγε ὑοῦ τβ}] ἢ 
{τοῦ Ὁ] 6. ἌΥ̓ν, ὄνεη οἰτζοηβ ἄτα ποῖ θῈ οοπίθηϊ 1 {Π6 παίαγαὶ ῥτο- 
τϑοϊΐοπ ατὶϑὶπο τοῦ {Πεὶγ οοππθοίίοηβ ΕΥ̓͂ δἰ, ᾿ναξ ἴαϊκα 411 βοτίβ οὗ 
ἀάϊτοπαὶ ρῥγεοδυίοηβ. 

]. 30. πρὸς τοῖς ἀναγκαίοις καλουμένοις : “ Ῥεβ᾽Ί4ε5 {πεῖν το π 5. ὈῪ 
1ῃ6 Ῥαπᾶβ, 5 ἴΠῸῪ ατὸ Ἷδ]]Ἱθά, οἵ Κιηβῃὶρ.᾽ (ΟἹ της 1ιδἰίη γιεεθσϑαγΖηδ, 
ηεεεσείαῖο. 

Ῥ. 89. 1. 2. ἀμυνοῦνται. γεΐμγε (ΟΌΒΕσν 6) Θχριθββϑίησ ΡΌΓΡΟΒΕ ; “ἸΠ 
ὙΠ ἢ ἴο ῥσοΐθοι {Ππϑιηβοῖνοβ ἀραϊηβί. 

]. 3. καὶ οἱ μέν. ΤῊΪΞ οαπποῖ πιθᾶπ “γαῖ βοῖῆβ Ῥεορὶβ, δαΐ ἐγεῖ 
1Π6 νυ, ἴῃ βίτοηρ οοπίτγαβί ἴο σὺ δέ, ῬοΒΞΙθ]ν νγχα ουρῃΐ ἴο τϑδᾶ οἵ, θαϊ οἵ. 
ΤΠας. ἵν. 33 καὶ οἱ ὑποστρέφοντες, ΜΨΏΘΓΕ οἱ 4150 15 τοεδά. 

Ἰ. γ. τοιοῦτος οἵοις : “ ἀηᾷ οπε οὗ ἴῃ βοτί οὗ πιβὴ ψνῃοτα. ΑὙΙβΕρριβ 
νγα5 ἴῃ ϑοτί οἵ πηδῃ ὙὙΠΟΠῚ τΟΡ οΓβ ννεσα Π]κ ]νῪ ἴο αἰΐδοϊς, ραγί]υ Ὀθοδιιβα 
ἢ Βα Ἰυχυτγίοβ ννοσίῃ βἰθδ!ησ, Ρατί]ν θαοασβα ΒΘ νγα5 ἴοο εἰεμπηαία ἴο 
αἰϊοταρί γε ργῖβα]β. ᾿ 

1. 19. ὅταν. .. καταμανθάνῃς, “ὙΠΕΠ γοῖ Πηα ουξ [Παΐ οπα οὗ γουῦγ 
βουδηΐβ 15, εἴς. 

1. 21. ἀλλὰ γάρ : “ νε]], θαι.᾽ 
1. 27. τὸ αὐτὸ δέρμα : [5 5 ἀοοτ5. οὗὨ ΠΙπηϊταίοη ἢ μαστιγοῦσθαι : 

“ὙΠ ΘΙΠΕῚ ὁπ6 Πα5 οπε᾿β βκὶπ ἰαϑῃδα συ] οπο᾿β Ὑ}01}} ΟΥ ἀσαϊηβέ οπϑ᾽β ν]1]], 
ἴοτ ἴἴ 15 Ἰαϑῃ εα 811 [Π6 βαπηβ.᾽ 80 αἷθο ἢ τὸ αὐτὸ σῶμα... πολιορκεῖ- 
σθαι, “ ΥΒΘΙΒΕΙ οἠς ἰ5 θεβεῖ 'π οπμς᾽β θοάγ. 

1. 29. ἄλλο γε ἤ: ἄλλο ἀρτεὲς νὰ ὅ τι, ἀπά ἱπάϊοαΐθϑ δὴ δἴεγ- 
τπουρηΐ ; “ ἐχοθρί οἱἱν (ῃῖ5 ἀἰεγεηςοα Βαϊ. 

Ῥ. 40. 1. 22. Τὴν μὲν γάρ. ὙΠΕ56 1ἴπ65 δὲ ἴτοτῃ Ηεϑιοα᾽5 ἢ ογᾷε 
αγιαἱ Ζδαγ-», 285 566. ' 

1. 24. ναίει : 1. ε. ἡ κακότης. 
1. 28. ῥηιδίη. ΤῊΪ5 πηδᾶν ΕἰζΠΕῚ τείεσ ἰο ἀρετή, οὐ [Π6 {ποιρῃξ οὗ 1Π6 

Ῥοεῖ τηδὺ Βαανα τενετγίεα ἔτοτη οἶμος ἴο {Π|6 ποτα τπι5118] υγοσά ὁδός, 
Ῥ. 41.1. τ. Ἐπίχαρμος. Α ϑγταοιβδη νυυϊίεσ οἵ (οσηβάϊεβ (οἶτοα 480 

Β.6.) Βανίπρ ἃ οετίαϊῃ ΡΒ] Οβορηΐς δηᾶ ἀϊάδοϊς {ἶἰπρο. ῆε Πᾶνε 
Ἡτασεῖβ δας μοῦυ μαΐ Ῥ]αυίιθ τὰ {πουρμξ ἴο Βαανα ἱτηϊαίεα ἢϊ5 
βίυ]ε : “Ρ]απίιβ δὰ Ἐχεπαρίαγ 51 σ}1 ρτόρεέγατα ἘΡιομαγτηῖ ᾿ “2 275:. 11. 
1,..59, 

Ἰ. 2. πόνων, σεη. οὗ ρτῖςα. 
1. 3. καὶ ἐν ἄλλῳ δὲ τόπῳ. ΤῊϊ5 ἡιοίδίίοη ἰ5 Ξιβρβοϊβα ΒΥ ϑοπὶβ ἴο 
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ΕΣ :5.1:16--.- ἡ“.,.1. ἀὰ. 

Ῥὲ ἃ Ἰαΐεν αϑάϊτοη, οὐνῖπο ἴο {πε ἰδομηΐοδὶ πε οὗ τόπος ἴοσγ ἃ Ῥῖασε ἴἰπ 1. ὃ 20, 
ἃ Βοοῖϊκ, ψϊοἢ 15 οἵἴμεσννῖβε ποῖ ἑοιπα ἴῃ Αἴτο. ὍὙΠα παοίαίίομ Πούγεν 
15 Ῥσοβδθὶν σεηυίπα, ἀπά {πε νγοτά τόπῳ ἃ 9]055. 

1. 4. μῶσο: τηρεῖ. ἔτοτη μῶμαι (μάομαι), “ Ξίτίνε ἔοτ.᾽ Τῆς βεοοῃά 

μή -. “τ67. τ  1,Αἴ. 716. 
1. 5. Πρόδικος ὃ σοφός. Ῥτοάϊςιι5, ἃ παῖϊνε οὗ (εοβ, μπὲ ἃ ἰτεχσιεπί ἃ 2]. 

τεβι επί ἰπ Αἴμεηβ, νγαᾶϑ ἃ φοπίεμῃροσγατυ οἵ ϑοογαῖεβ. ΑἸΓΠΟΌΡΉ ἃ ρτοσ 
{εβϑίοῃμδὶ [θδοθεσ οὗ τηοσα]β ἀπα τῃείοσὶο ἴου πιοπαν, ΠΕ 15 ΞΡοΚεη οὗ ψ τ 
ΠΟΠΘΙ ἄοΓΆ Ὁ]6 τεβρεοῖ, ποῖ ΟὨΪΥΚ δ5 ἤθγα ὈῪ ϑοογαῖεβ (1{ ᾿πάεεα ϑοογαῖεβ 
το }]ν το]4 {Ἐς (416), Ὀτΐ 4150 “τε ιθπίγ Ὀγ Ρ]αῖο. ΤῊ ῥγεβεηΐ σύγγραμμα 
ΒΘΘΙΏ5 ἴο Β6 ΟὨΪΥ ἃ 5]1958ΐ οὔ] πε οὗ ἃ τηοτε ἱπηροτίαπε ργοάαποίίοη οα]]εα 
Ὧραι. ΤῈ 15 αυοῖεά ᾿γ (ἰςετο, 22ὲ ΟΥ̓́. 1. 32, ττ8. 

1. 6. ὅπερ δὴ καὶ πλείστοις ἐπιδείκνυται : “4. ἀεοϊαπηαίίοη νγ6}1-Κπόνγῃ 
ἴο τηοβί. ὙὉῃε νεγρ ἐπιδείκνυμι 15 ταρτ]ΑΥ]ν ἀϑεα οὗ ἄστυ ρεγίοστη- 
8Π065, ἀῃα Ῥτγοάϊοιιβ βεθπη5 ἴο ἢανε ἀε]ϊνεγεα {815 Ἔββᾶὺ δἋ5 ἃ βρεοίαὶ 
[ανουτῖίς ἰπ νατίουβ ρατίβ οἵ ὕτϑεϑςθ. 

1. 8. φησὶ γάρ. (. 1. 1. 6 τὰ μὲν γάρ. 
1. 11. ἐξελθόντα εἰς ἡσυχίαν : “ τεϊἱτεὰ ἰηΐο ἃ απἰεῖ ρῥΙαςα.᾽ 
1.12. τράπηται. Τλιιθιταῖῖνε Ξα )] ποῖῖνα. 
1. 14. κεκοσμημένην καθαρότητι. ((. Ηοταρο᾿ 5 “ 51 ΠΡ] 6χ πηππα {115 ὃ 22. 

Οαγηι. 1. ν. 5. ν 
1. 19. δοκεῖν φαίνεσθαι. ΤῊ Ἰαἰίετ ἰῃ ἤηἰ εἶνε βθοτηβ ἴο ΡῈ ργεάϊςατῖνε: 

“1Π6 Ξεσοπᾶ (Π6 {πουρητ) ἀρρεατγεά,᾽ εἴς. ; 7ι5ὲ κε ἔχειν Ἰονγεσ ἄονγη. 
1. 21. ἀναπεπταμένα : “5[ΔΓΪ ΠΟΥ ΟΡΕΠ,᾽ ἴῃ οοπίταβί ἴο ἴῃς οἴβεσ, σῃοβα 

ΕΥ̓ε5 ὑγεσα δἀοσγηθα ἢ τηοάεβϑίυ, 1. 6. ὑνεγα πη 6βτ]ν σαϑί ἄν. 
1. 26. ἰέναι τὸν αὐτὸν τρόπον : “ νγαϊ]κεα ἰονγατάβ Βίτη νυ πουξ σμαησο Ν 48. 

οὗ ραϊι.᾽ 
]. 29. ποιησάμενος, 5ο. ἐπὶ τὸν βίον τράπῃ. 
Ῥ. 42.1. 6. ἀφ᾽ ὧν ἔσται ταῦτα, 1. ε. τούτων ἀφ᾽ ὧν: “" οἵ ἴῃ τηξαηβ5 ὃ 25. 

ἴο Ῥσόοῦτε ἴμεϑε βη]ουτηθηΐβ. 
1. γ. πονοῦντα : ἀρτεαίηρσ νν]ἢ σέ 5} ]εοῖ οἵ πορίζεσθαι ; “ ὈῪ 101} ἀπᾶ 

Ῥαϊπβ. 
1. 14. ὑποκοριζόμενοι : ΔρρΑτΕΠΕν Πότε ἀϑεᾶ ἴπ [ἢ ἀπαβια] βεηβο οὗ ὃ 26. 

“ φρϑακίηρ δραςῖνεὶυ.᾽ Τι5 τεπῖοναὶ ἴο ἴῃ 6 Ῥσγενίουβ οἴδτβθ, 5 ρσοροβεᾶ 
ὈΥ 5οπῖβ, νγοῦα ΟΠ]ν πηα κα ποηβθηβα οὗ ἴϊ. 

Ῥ. 48.1. τό. ἐμπίμπλασαι: 2π4 5ἴπρ. Ρτε5. πιοά., “ 611 γουτγϑεὶ Π1}].᾿ 
᾿ Ῥ, 44.1. τ. οἵ : ΡΙυτα], ἴπ ἀρτθεσπηθεπὶ συ ἱἢ (ἢ σεγεσὲ οὗ τοῦ σοῦ θιάσου. 

1. 3. τρεφόμενοι : Ξοτηε εἀϊΐοτβ σοπ)͵δοΐατο φερόμενοι, "Ῥοτης ΠΙΡΒΕΙΪΥ,᾽ ἴῃ 
ςοηίτγαβί ἴο περῶντες, " ἀγασρσίηρ {ΠΕ ἸΓ τναν.ἢ 

1. 7. ἀποθέμενοι : “Πανίηρ ᾿ἰαϊὰ ὑρ.᾿ (ΟἿ. ΛΌρ»:. 2. 5 “Βαεΐ αἴἴοσγ [ἢ 
Βαγάπαϑβ δηα ἱπηρεηϊΐεπί ἢθατί ἰγθαβιγοβῖ τὺ ὑπο ἴῃ γ 561} πταῖῃ. 

1. 11. οἷς προσήκει ; “ΠΗ (Πε τῖρῃς βου οὗ ρεγβοηβ.᾽ Οἴει τεαὰ οἷς ὃ 82. 
προσήκω, “ὙΠ ὙνΒοπὶ 1 Βανς ἰο ἀο. 

ᾧ 80. 
ἢ δ᾽ 
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1. ἃ 88. 
ἢ 84. 

11. 81. 

:ν [Ὁ] 

ἘΠ" 

ΧΕΛΝΟΣΗΙΟΝ, ΜΕΜΟΚΑΔΒΙΖΙΑ ἣως- 

1. 26. ὑμνούμενοι θάλλουσι : “ἴμεν ΠουτΘἢ ἴῃ βοηρ. 
Ἰ. 29. διώκει : “ σοεβ [ῃτοῦρῃ. 80 ἴῃ ΕπρΊΞἢ “φπμγοτε ἃ ϑυδ]εοί.᾽ 

ΤῊΪΚ πὲ οὗ διώκω ἰ5 ἀοιθια} ; Οἴμεῖβ τεδα διοικεῖ οσ διήει. 
Ῥ. 45.1. τ. τούτων ἐνθυμουμένῳ. ΕῸτ ἢς σεηϊνε οἵ. αοοάν. τ68. 850 

αἶΞξο φροντίζειν ἴῃ {πε πεχί ᾿ἰπ6 σονυεγηβ τῶν, τι Ὀεΐησ δοσιβαῖϊνε οὗ Ἰϊτηϊΐ- 

αἴϊοη : “ ἴο Βανα βουηβ βουρσῃςξ ἔοτ {Π6 ἐῃίησϑ ρεγίαἰϊπίηρ ἴο γουῦγ {πίτιτα. 
Ἰ. 3. τὸν πρεσβύτατον υἱόν. ϑοοταίεΞς Παὰ ἴῆτες Ξοηῃβ, ἴῃ οἴμεγ ἔνγο 

Ὀεΐηρ ϑορῃτοπίβοιιβ (παιηθα αἰζεσ ῃϊβ οὐνῃ [αμετ), απ Μεπεχεπιβ. ὙΠα 
αἰϊεσαίίοη {παΐὶ τῆς εἸάεςι νγὰβ ὈΚ δηοΐμεγ νἱε Μυτίο, ἀπά ἔμαΐ ϑοοσγαῖεβ 
τηαττὶο ἃ ΧΑΠΓΒΙΡΡο Ἠ1|6 ἢἷβς ἢτβὶ υνιίβ 5111} Ἰϊνεά, βεεπὶβ ἴο αν πὸ 
Τουηάαϊίοι, απὰ ἴἢ6 ΠΟ]Ὲ ἴομα οὗ 15 σοπνεγβαίίοῃ 15. πείεεν ἱποοη- 
βἰβίεπί ἢ ἂτν 5 ἢ σοπάποξ οἡ ΠΪ5 ρΡατί. 

Ἰ. γ. τοὺς τί ποιοῦντας : “οὐίησ ἴο ψηαΐ βοτί οὗ σοπᾶποϊ οἡ {μεῖς 
Ρατί. 

1. 15. Καὶ μάλα, ἔφη. ΤιϊΞ τατὲ θῈ ἴακεη ἴῃ οἷοβε σοππθοίΐοη ἢ 
τῆς. ῬΡῆγαβε καὶ δοκεῖ μοι. “ὙΠαῖ ἰ5 ἴτῃβ βδπουρῇ, μα τερ]εᾶ ; γεζ ἴῃ ΤῊΥ 
οΡἰπίοη. 

1. τ6. ὕφ᾽ οὗ --τούτῳ (ς. ἀποδιδόναι) ὑφ᾽ οὗ. “ὍΤῈΘ τῆᾶπ ψῃο ἄοαβ ποί 
ἘΓΥ ἴο ΤΕΡΑΥ ἃ Κιπάμεβθβ ἴο ἢϊβ θεπείδοίοσ, θ6 ἢδ ἔτίθπὰ οἵ ΡῈ ἢ6 ΘῃθΙΩΥ, 
5 σιν οἵ δη ἱπίυϑεοα.᾽ 

Ἰ. 2Ζι. Τίνας οὖν, ἔφη, ὑπὸ τίνων. ΤἼΏσΞΕα ἀοιθ]ς ἡπδϑίϊοηβ πητιϑὲ σΈΠΟΥς 
: ΑἸΙΥ θὲ βἰαϊξᾷ ςεραγαίεϊυ ἴπ ἘΠΡΊΞΗ : γα σαη Πού νυ σ σοι πα μετ ἴπ 
115. οαβε. “Ἅ“Βεΐνγεεπ ὙΠΟ ΠΟῪ οδῃ τγε ἢπᾶ ἃ τεϊαϊΐοη οἵ στϑδίεσ ἴη- 
ἀεθιεάπεϑϑ ἴἢδῃ Ὀεΐνγεεη ραγεηΐβ δηα Το] άγεη 1 

Ἰ. 22. ἐκ μὲν οὐκ ὄντων ἐποίησαν εἶναι : 11ϊ, “[τῸπἢ ποη-Εχίϑίεπί θεΐηρϑθ 
τηδάς {Ποῖ ἴο θε,᾽ 1. 6. "ἴο {μεῖγ ραγεηΐβ {ΠΕΥ̓ οὐγε {πεῖ νεῦυ Ρεΐηρ, δπὰ 
186 ρόονγεσ ἴο Ῥεβοϊ]ά,᾽ εἴς. 

Ῥ. 46.1. 1. οὕτως παντὸς ἄξια : “50 ᾿ποΧρταβϑ ΟΥ̓ γδὶπια Ὁ ]6.᾽ καί 
ΕἸ Ρἢξῖζεβ με βεπίεποβ, " ἀπά ἴῃ ἔδοΐϊ ἴΠεβὲ (πϊησϑ. 

1. 4. ὡς οὐκ... παύσαντες: “ Ὀε]ϊενίην (μαΐ ἴπδτα νγαὰθ ΠῸ ΤῆΟΓΘ 
τουτ Ὁ] 6 εν] Ὅν ἴδε ἔδατ οὗ ψυβίομ {Ποὺ οου]ᾶ ρτγενεπί τσοησ- ἀοίηρ.᾽ ΕῸΓ 
ὡς ο. Ρατί. οὗ. 1. 1. 4. ὧς τοῦ δαιμονίου. 

Ἰ. το. οὔτε γιγνῶσκον τὸ βρέφος. ΤῊ ΪΞ 5 ἰπ ἀρτεαπηεπέ ψἱ ἢ {ΠῈ 
οὈἤεος ππάετξίοοά ἰο τρέφει τε καὶ ἐπιμελεῖται, τρέφει (ΜΙ ΒΪΟἢ ἴαϊκα5 [86 
δοσαβ.) Ρεΐπρ πε ῥγεδοτηϊηαπέ ποίίοῃ. 

1. 19. δαπανῶντες : “δ ΕΧΡΕΠ56 ἴο {Πετηβεϊνεϑ.᾽ 
1. 2ο. ὅπως γένωνται. ψεΓΌ5 5ἰρηϊγιηρ 10 οἰγίσε 707, ἐο εαγὲ 707, 10 

εὔεεί, τερυϊατῖν ἴακε ἴμ6 ζυΐυτε ἱπάϊοαίίνε (Οοοᾶν. 193). Νοῖ ἴη- 
{τεαεπῖ]ν Βονγενεσ ΠΕΥ ἴακε (6 Ξαρ)] αποξίνε, σεπεγα!γ, 45 μέγα, στ τἢ 
ἴδε Ξυρρεκίίοπι οὗ εἰ βέειίέν, αγιχίσέν, τεγισογέαϊγείν, οὐ γεημοίδγιθσ5. (ΟἿ. 
Βεῖονγ ὃ το ὁπῶς ὑγιανῇς. ἑ 

1. 24. τὴν χαλεπότητα : “ΠΕΙ Ξῃχαν 5}: ἴοηρτιθ.᾽ ὍΤΠα τερυίδίίοπ οὗ 
Χαπίμίρρε ἴπ (8ΐθ τεβρεοῖ μα5 Ῥεοοίὴβ ρτουεσθίαὶ. ϑοοσγαίεβ, 'ἴπ Βῖβ 
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πο νεός, 

πττο » .:, 1..:6--.» 49,2. 1, 

ἐχβοσγίδίϊοπ ἕο ΗΐΞ βοῦ, ββονβ ἴῃς σμαβίεπῖπρ ἰπῆἤμεπος οὗ ἢϊ5 οὐῃ ΤΙ. ὃ ἢ. 
ῬΕΓΞΟΠΔ] Ἐχρεσίεποαβ. - 

1. 26. Ἐγὼ μὲν οἶμαι. “ Ἑαπίάετῃ ρΡαῖΐο᾽ (νῃδίενεσ οἴμεῖβ ταδὺ μϊηΚ). 
(ΕΓ 1. 1. τ ἡ μὲν γάρ. 

1. 27. ἢ δακοῦσα : “εἰἴπετ Ὀγ Ὀϊτησ νοι. 
Ῥ. 41. 1. 2. ἐπὶ τῷ βίῳ παντί : “ενεη δἱ ἴμ6 ρτίςβ οὗ οπε᾿β [{{π α]ΐο- ὃ 8. 

σείμοσγ.᾽ Ηδετσ ἴοησπε, ΠΕ 5αγ5, 15 ποῖ ΤΠἘΤΕΙΎῪ ὑγοῦβα ἴῃδη ἃ ἷζε οἵ ἃ ΚΙοκ, 
ἴξ 15 ὑνοσβα ἴμαη ἀξδίῃ ᾿ἴβε!ξ. Ὑὴῖβ πξε οὗ πε ἀαῖϊνε 15 ἃ βρεοΐδὶ ἔοτγπι 
οὗ ἴμ6 σεποαὶ ἰάεξα οἵ [με ὀασῖς οἵ εογαϊζέξογι οἵ ἀπ δοϊίοη. (ξ. 1. 11. 25 
ἐπὶ γένει. 80 ἐτεαπεη]ν ἐπὶ χρήμασι, ἐπ᾽ ἀργυρίῳ, κ.τ.λ. 

1. 2. δυσάνεκτα. ΤῊϊΞ ἔογπῃ (τι. δυσανάσχετος) ἄοεΞ ποῖ ΟσοὺΓ 
Εἴβεινῆεσε, απ ἴ5 ΒΥ ϑοπὶς εὐϊΐοτβ Ξιιρεοίεά, Ἔβρεοῖδ!ν ἢ πράγματα 
παρασχεῖν. Βαυΐ (6 Ξεηΐεπος 45 ἰΐ βίδηςβ 15 υϊζα ἴῃ ΧΘΠΟΡΒΟΠ 5 πιδη- 
ΠΕΓ; λέξαι θεΐπσ οτ απ Α}}Ὺ ἱπιεπαεα ἴῃ τερὶγν ἴο {πε λέγει ἴῃ [86 ῥσενίουβ 
ϑεηΐεησο, Ὀπὶ {πε ἰάδα Ὀεΐὶπρ ἀενεϊορεά ἴῃ [Π6 νγογάβ νυν Βῖ ἢ [Ο]]ονν. 

]. 6. εἶπα. ἼΠ6 ΤΑτεῚ δῃηὰ πῆγα δηΐίαπε ἔογπι, ἰπβιεδα οὗ εἶπον, σἰνὶπσ 
ἃ βοτί οἵ βοϊεσῃπῖ ἴο 5 ἀξοϊαγαζίοη. 

1. τι. ἐλέγχειν ἵνα ζημιώσῃ : “ ἀοε5 50 ὙΠ ΔηΥ ἱπίεπεϊοη οὗ Ὀγϊπρίηρ ᾧ 9. 
Βἰπὶ Πατπη.᾿ 

1. τ4. σοι ἀγαθὰ εἶναι ὅσα οὐδενὶ ἄλλῳ : “γοι ἴο ΡῥΙΟΒΡΕΓ ἀθονε ΔΠΥ 
ΟΠ6 εἶξε ἴπ {πε νυνου]Ἱά. 

1. ,)6. Ναὶ μὰ Δί᾽. ΤῊΪΚ5 («ΠΠγηηατνε. Ἔχοϊαπιδίϊομ δηβνγεσβ ἴΠ6 σεηεγαὶ ὃ ΕΣ ἢ 

Ἰάεα οἵ [με ργενίοιιβ ἡιεβίίοη, υἱΖ. : Ἅβαγεὶν γοὰ τα ρτεραγεὰ ἴο 5Π0} 
σΟυΓίασΥ ἴο σογεξ Ῥευβοηβ. (Οἱ. 1. ἵν. 9 μὰ Δί᾿. 

Ῥ. 48. 1. 3. Εἶτα. ΟΠ. ἴϊ. 26. ὃ 18. 
1. 9. ἀποδοκιμάζουσα οὐκ ἐᾳ ἄρχειν. ΤῊΪΞ τεΐετβ ἴο ἴῃς δοκιμασία, οΥ 

ῬΌΡΙς ἐπασῖτυ ἰηβεϊτυϊεα ΒΥ ϑο]οη ἱπίο (Πε Πίπεϑβ οἵ εἰεοϊεά τηδρίϑίτγαϊεβ. 
ΑΙΙΊ βιιοῖμ ρῬεβοπβ μδᾶ ἴο βαιβέγ {6 οουτί ἐρέεγ αἰΐα τἰμαὶ ἴμεν μαά 
Ρεγίοσιηδα {πεῖν ἀπὶν ἴο {Πεὶγ ραγεηῖβ. (Οἱ, θεϊονν, ἐπά οὗ 1ῃϊ5 βεοϊΐοῃ. 

1. το. ὡς οὔτε ἂν θυόμενα. .. οὔτε... πράξαντος. (Γ 1. ἴϊ. 20 ὡς 
τὴν ἄσκησιν. “Ἰ1η ἴῃς ὑεϊϊεῖ (Παὲὶ {πε βασγίῆςες σου ποῖ Ῥόββιθ]ν θὲ 
οἴετοα ἴῃ ἃ ῬΥΟΡΕΙ νγαν ἰξ Β6 ννεσὲ {με οἤετγεσ, απὰ ἱπάεεὰ {παῖ βιςῃ 
ἃ τηδῃ οουϊά ποῖ ἀο δΔῃὴγ 5Ξἴηρὶς [Ὠϊηρ τγῈ}} ἀπά τὶρ ι]γ.᾽ 

1. 23. Χαιρεφῶντα. ΤῊΐΞ νγὰβ ἂπ επί μιυιβίαβιῖς ἀϊξεςῖρ]ς οὐ ϑοοταίεβ. 111. καὶ 1. 
ὙΠῸ Ππαᾶ τηδᾶς Πϊπηβεὶ τ ῥγοπιϊπεηΐ ἐποῦρη ἴο Ὅὲ βΞρεοῖδ!]ν τι ἀϊσυϊεά 
ΌΥ Αἰβίορμαπεϑ, αἰοπρ ὙἹ ἢ ϑοοτγαίεβ, ἴθ μἷὶβ οοπιεὰν οὔ με Οἱομάς. 1ΐ - 
τας ἢθ ψ80 εἰϊοϊτεα ἔτοπι ἴῃς οταοὶς οἵ Περὶ τς ἀφοϊαγαϊίοη {Βαϊ ἢϊ5 
Τηδϑίοσ νγαβ ἔπε υνἱβοξέ οἵ πθη. (ὅεε [πιτοά. Ρ. χχχ) Ηἰξ5 Ῥγοῖδετγ 
ΟὨμδεγεογαΐεβ ἰβ πηβπίϊοπδα ἴπ [ῃς ἈΡοϊορυ οἵ Ρ]αῖο (21 4.) δβ ομε οἵ ἴῃ οββ 
το Ξἰοοά ὈΥ ϑοοτγαῖεβ δἵ ἢϊ {τῖα], Ὁ μδεσορθοη Ὀεὶπρ πὸ ἸΟηΡΕΓ αἰῖνα. 

Ῥ. 49. 1. 2. χρησιμώτερον: “8 ΠΊΟΙΟ τἰϑεῖΠ] ροξβεβείοη. 80 ὃ 5 
ἀγαθόν. ΤῊΪ5 15 τη υ5π4] σοηϑβίπιοίϊίοη ἴῃ ἀεπηϊτ]οη8. 

καὶ ταῦτα : “πὰ ἰπαὶ ἴοο ΔΙ Πουσ.᾿ (ΓΙ 1. 11. 29. 
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111. 

δ 10, 

τῇ 

ΧΕΝΟΣΗΙ͂ΟΛΣ ΜΕΜΟΚΑΔΒΙΖΙΑ ἢ 

1. 3. τοῦ δὲ Φρονίμουΐ ΚΜ Ἀ1Π6 Π6 Πα5 βδπβα.ἢ 
Ὶ. Ὁ. ἐνταῦθα: “Ἷἢ {Π6 Ἰαἰίεσ οᾶβο. 
1.15. ὥσπερ. .. γιγνομένους : “45 ποιῇ {τἰθης νγοσο τηδᾶς,᾽ εἴς, ; 

ἀοοτ5. 4050]. οΥ 1. ἴἴ, 20 ὡς ἄσκησιν οὖσαν, απὰ σκεῤγα ἰὶ. 13. 
1. τό. καὶ μήν : “ὙΠ ΕΓοαΚ τϑα]]υ. 
1. 2ο. τοὺς συναδέλφους ὄντας: “1Πο56 ὙΠῸ Πᾶνα Ῥγοίμειβ ἴο Ῥδοῖς 

δ 2: ἀγαθὸν γάρ. ΟΕ ἄρον 8 1 χρησιμώτερον. 
1. 25. ὁπότε μέντοι... .. εἴη : “Βαϊ 5 ρροβε ἢ8 νγοσῦ πείεεῖν ἀοβοϊεπε ἴῃ 

411 Παΐ τ οαρς ἴο Ρε, ἀπά ᾿παθοα γεγο δνοσυ(ῃϊηρ τηοϑὶ ορροβίϊε το 
τῃαῖ,᾽ ογ “εν Θιγείηρ, τῃαι σου] ΡῈ πιοβί απίασοηϊδιϊο ἴο τη6.᾽ πᾶν 
τὸ ἐναντιώτατον 15 σοπϑδίτπιρα Ἔχ ιν Π1κὸ ἀγαθόν ἴῃ Ῥτονίοιιβ οἰδιβα. 

Ῥ. 50. 1.1. Διὰ τοῦτο γάρ του; “γῆν, {Πα 5 [ῃ6 νυν σθάβοῃ {παϊ, 

εἴς. 

1. 12. ἀλλ᾽ οὐδὲ πειράσομαι : “ ἀηᾷ ννῆαι᾽5 πιοῖα 1 ἄοη᾽  πιθδη ἴο ἰτγ.ἢ 
1. τ4. εἰ κύνα μέν. εἰ ἰ5 πιδεᾶ Ὀδοδιιδο οἵ θαυμαστά, ἀπα Πα5 ποϊῃίηρ σοη- 

ἀϊοπαὶ ἀθοῦΐ 11. “ ΤΒαΐ 1 νου Παὰ ἃ ἄορ ννῃϊ1οῖ,᾽ εἴς. ὙΠ6 οδ]εοῖ πουῃ 
κύνα ἰ5 Ῥ]αςεά [οτιγατγα ἔοὺσυ δ ἢ αβῖβ, απ τερεαίβα ἴῃ αὐτόν [οΥ ΟἸδαγΠ 6855. 

1. τό. ἀμελήσας... ἐπειρῶ : ἀροάοβὶ5 ἴο εἴ σοι ἦν. “οὐ νου] ποὶ 
τηϊηα Ηἰβ ΔΗΡΈΕΓ δἵ γοῖι, Βαϊ νγου]α {γυ,᾿ εἴα. 

1. τη. τὸν δὲ ἀδελφόν : “Βαϊ ψΠΘη ἰΐ σοπιο5 ἴο γουτ Ῥγοίμογ,᾽ εἴς, 
1. 2ο. μηχανᾶσθαι ὅπως ἡ. (ΟἿ σε. 11. 6 ὅπως γένωνται, 
1.21. Δέδοικα μὴ οὐκ. Τιαἴ. ψεγε07, μ΄. (ΓΙ. ἀοοῦν. 194. 
1. 25. οἷς δὲ καὶ... ποιεῖσθαι: “οπ (Π6 σοπίταιν 1 Ὀεϊΐενα τπαΐ 1 

τοῦ υαΐ βεῖ γουγβε! το οαίοῃ ΐπη (111. οποθ ἤ6 ὑγοσα σα ρΓ) ὈΥ τηθδῃ5 
οὗ ἀδνίοοθς δἰ γεν [ατη]]1ατ ἴο γοῦ, Β6 νου] (Π1ηκ νου ίηρ οὗ γοι. 

1. 26. Οὐκ ἂν φθάνοις : “νν6]], γοῦιι σαππηοῖ ΡῈ ἴοο 4υ1οκ,᾽ 1. 6. 4 ἸοβῈ πὸ 
τἰπη6 ἴπ,᾽ εἰς. Οοοάνίη τ909ς. (Οἱ. Εὐυτίρ. «41ε. 662. 

1. )8. ὃ ἐγὼ εἰδὼς λέληθα ἐμαυτόν ; “ννΪοἢ 1 Παᾶ δοφυϊγοᾶ ψιτποσὰὲ 
Ῥεΐηρ αὐγατα οἵ 1. Οοοάνίη 222. 

Ῥ. 51. 1, 1. τινα κατεργάσασθαι.... καλεῖν σε: “ἴο σψεΐ ΒοιηεῬοάν ἴο 
ἴηνῖΐε γου.᾿ κατεργάζομαι Ἠδ5 [Π6 54Π16 σοηϑίτιοίίοη 85 ποιεῖν (Ῥε]ονν ὃ 13) 
Ῥαΐ ἰ5 ϑοιηθνῃαΐ 5ίγοηΡῸΓ ἴῃ πηεδηΐησ. 80. Ἰονεσ ἄοννπ προτρέψασθαι. 

1. 3. κατάρχοιμ᾽ ἂν τοῦ... καλεῖν : “1 5ῃου]4 τηακε ἃ Ῥερίπηϊηρ ἘΥ͂ 
τηΥ 561} αϑκίπρ Ηἴτη. [Ιηῆη. οἴαιιδε σονεσηεα Ὀγ κατάρχοιμι. 

1. 8. εἰς τὴν ἐκείνου : 50. γῆν ΟΥ πόλιν. 
1. το. αὐτὸν προθυμεῖσθαι : “ἢαξ ες 5Που] θὲ Ἀρατ ΠΥ ἀἰβροβαβά. 
1. 132. ἐπιστάμενος πάλαι ἀπεκρύπτου : “1 5 ρῥ]αίη ἴΠ6η [Πδξ γοῖ 

δά ἴογ Ἰοηρ' Ῥεεπ Κεερίηρ ἴξ ἀδτῖς ἔγοπι τι {πα γοι Κπανν. ΟἿ Ζγγα 
νὶ. 290 μὴ οὖν ἀποκρύπτου με. Τῆδ ἱτηρεγίεοξ ἴδηβα 15 πιδεά (ποΐ {Π6 
ῬτοβεηΙ) 83 τείοστίηρ, Ῥδοῖὶς ἴο τῃ6 τηοιηθηΐ ἡ ῃθη ΟΠ δεσγεοσγαίεβ βαϊα (β 11) 
ὃ ἐγὼ εἰδὼς λέληθα ἐμαυτόν. 

1. 14. μὴ αἰσχρὸς φανῇς. Χεπορῆοπ ποῖ ἰμέγοπθι]γ οπηΐίβ [ῃ6 
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προ ἘΠ 30. 2: 3--.ὁ ' ξ4, Ζ. ἡ; 

ῬδτίοῖρΙ6 ἴῃ ἔπαθα ρῆγαβεβ: οἵ. 1. νἱ. 2 διατελεῖς. ΤΙΔΠ5. “1οβί νοι 117. δ. 
5Π 114 5Πουγ γουτβοὶ ἴῃ 4 σοπίειηρι!}}]6 ἸΙσῃϊ. 

1. 18. ἡγεμονικώτερος. .. πρὸς τὴν φιλίαν ταύτην : “ εϊίετ 4 }1Πε4 
ἴο ἴακα {πΠ6 ἢγϑί ϑδίερ ἰονγατήβ [Π15 τεοοποι]αίίοη. ὍΠΗ οχδοΐῖ τηθαπίησ 
οἵ φιλία 15 Θῃοννη ἴῃ [Π6 [ΟἸ]οννίην Πἰπ6--τ-τῷ σε φίλον ποιεῖσθαι. 

1. 22. οὐδαμῶς πρὸς σοῦ, 5ς. ὄντα : “ ἴῃ ἃ νγᾶγ ποΐ αἵ 41} Πκ6 γουγβεὶ γ᾽ 
Ῥ. 52. 1. 5. ἀνθρώπια. ΤΟϊπιϊηπέϊνε ἴογ σοπίεπιρί : “ [Ε]]ονν5.᾿ 
1. 6. προσφιλῶς χρώμενος, Ξο. αὐτοῖς : “ὈΥ φέποτγοιιβ ἰγϑαϊτηθηΐ. 
1... Ἐλν οὖν... γίγνηται. ὙΠε ἀροάοϑβὶ5 ἴ5 ποξ Ἔχρτγεβββά. τί ἃ 17, 

γενήσεται ; τῆν Ὀ6 ΞΠρΡΡΙΪεά, ἴο νγΒ]οἢ τί γὰρ ἄλλο 15 ἴπ6 τορὶυ. π΄ 
ἘΠΡΊΙ5ῃ, “ θὰξ ννῃδί 1{᾿ 3 εἴς. “ὍὲῈ}1, [Π6 ΟΠΙῪ ταϑα] νν1}1 ΡῈ {Παΐϊ, εἰς. 

Ἰ, 9. κινδυνεύσεις ἐπιδεῖξαι... εἶναι : “γοι 0111 θὲ ἴῃ ἃ [Ἀγ νγαῦ ἴο 
᾿Ρτονα ἐπαΐ γοι ἀγα. ϑ'ποἢ γοτθβ 45 ἐπιδεικνύναι σοηθγα]]ν ἰακα ἃ ρατ- 

{101 Ρ16, 1 η1655 {πε 1άδα οἵ ἃ ίβοϊ ἴο θὲ 2γουδα οἵ γέζοφγείξοι 15 στα ρμαβὶβϑά, 
50. 4150 ο. ὅτι. ((. Χεη. “μα 1. χ. 5. ἤσθοντο ὅτι, ἀῃιὰ ποία αὐ ἤρε, 
(ΟἸαγεπάοη Ῥγεβ5 Βα: 0η). 

1. το. ἐκεῖνος δέ: 5ς. κινδυνεύσει. 
1. 14. ὅπως περιγένηταί σου... εὖ ποιῶν: “ἴο Ξ0ΓΡαδ5 γοὺ ἰη Κἰπά- 

Παὲβ οὗ νγοτά δῃὰ ἀβεῆ" 8ὅ0 αἷβϑοὸ Χεπορῆοπ τι56ὲ5 νικᾶν εὖ ποιοῦντα 
(“παδ. 1. ἴχ, 25), ὑπερβάλλειν, κ.τ.λ. 

1. τό. τὼ χεῖρε, ἅς. ΕῸτΓ {Π6 τηϊχίατα οἵ ἀπ] ἀπ ρ]μγα] 411 [Βσοῦρἢ ἃ 18, 
1815 ραββασα οἵ. 1. 11. 4 ἐγενέσθην μέν. ς 

]. 24. ἀδελφά: “ ἴῃ ραϊν5.᾿ δ 19. 

1. 27. οἱ δοκοῦντες... ἐξικνεῖσθαι ; “ ΑἸ ΠΟῸΡΉ νγε τεσαγά {ΠΕ ῚΓ τεαο ἢ 

ἃ5 ἴατ (Π6 ρτεαίεβί, 
1. 28. τῶν ἔτι ἐγγυτέρω ὄντων. Ῥατι[{1πν6 σεηϊῖνε ο, τὰ ἔμπροσθεν, 

κιτιλ. “Ἐνεη ἴῃ ἀδα]ησ ]} πραγ οδ]εοῖς,᾽ 
Ῥ. 58. 1, 2. ἐξ ὧν; 1.6. ταῦτα ἐξ ὧν, Μποὴ οἵ [15 Ἑμαρίεσ 15 ἰπιϊ- ΤΥ. ὃ 1. 

ταϊεα Ὀγ Οἴσετγο, 226 “«ηιεΐς. χν. 564. ᾿ 
]. 2. χρείαν. (ΓΕ 1. νἱ. 8. 
]. 5. παντός. Τ,αἱ. ἐλεγμοῖς γε. 
1. το, ὅπως κτήσονται... σώζωνται, (ἔ, ἀρονε 11. 11. 6. ΤΠε αὶ 5, 

2756 72) 7715 15 ΤηΟτα τοτηοίθ ἴΠπαπ {ΠῸ σειϊτηρ. ᾿ 
1.25. ἀνατίθεσθαι. (ΟἹ. ΤΠ. 11. 11 ἀνατίθεμαι : “5[τ|]κ6. ουξ ἀραΐη ἴτοῃ; ἃ 4, 

ὃ δ. 

ὃ 16.ὕ 
ἢ 18. 

1η6 115 Ῥεβοηβ ὑοῦ {ΠΕΥῪ Παα αἱ ἢτϑί τεοκοπεᾶ δπιοηρ {Πεῖγ {πο πᾶ5.᾿ 
Ῥ. 54. 1]. 1. τῶν ἄλλων : 2αγίϊέί. ρεγε12., “ ἀταοησ᾽ 811 {πα ἴΠῈν Πανε. 
1. 4. ὃ χρηστὸς φίλος : “α σοοά [πἰοπα. ὍΤὴδ ψοτά χρηστός 15 4ε- 

βσῃθαϊν τἰϑ64 85 1[56]{ 5: σθβϑιῖπρ ὉΠ]. 
1. 6. ἑαυτὸν τάττει πρός : “5615 ΠΙπΠιΞ 6] ἴο ΞῈΡΡ]ν.᾽ ἕ 
1. γ. κατασκευῆς... πράξεων : ἀερεπάεπί οη ἐλλεῖπον : “5 {τἸ6η 9 ἡ 

ἀεβοϊεποῖθβ, τυ μθίμοσ οἵ ρτίναϊθ γβα] ἢ οὐ οἵ Ραθ]ῖς βεγνίοθβ. Ιὴ 186 
Ἰαϊίοσ (τὰ κοινάν) αὐτὸ ομϊεῆν ἱποϊπιά θα ἴΠοβο θυγάεπβ (λειτουργίαι, οἵ. 1.. ἀπά 
5, σφώ τοο6) Ἰταροβθα ΒΥ {με βίαϊβ οῃ 115 γε! ΓΒ ]1ῈῚ οἰ Γ1ΖΕΠ5. 
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πν. δ 

ἩΠΕἢ 

ὁ 2, 

ΜΙ: 51. 

δ 2. 

ὃ 4. 

ὃ δ. 

ΧΕΛΝΌΡΙΟΜΝ, ΜΕΜΜΟΔΚΑΔ7274Α4 Π.: 

1. τ4. τὰ ὦτα προακούουσι. ΤΠε Ρ]υταὶ νεῖ ο. ὦτα ΒεΕΙα 15 5ΠΩΡΙῪ 
ὃν « Κἰπᾶ οἵ βεηίιδηοβ οὗ αἰγαοίίομ ἴο ἴΠ6 οἵου Ρ] γα 5. 

1.15. τούτων.... λείπεται : φε)ι77., ἸιΞξ ἃ5 ἀῦονε, Ἂ. ἐλλεῖπον. 
].. 252. ᾿Αντισθένη. Απιϊδίμοηεβ, [ΟἹ] Ονγεσ οἵ ϑοογαίεβ ἀπα [ουηῆσγ οὗ 

πε Ογηῖς βοῦοοϊ. Τὴδ ποῖα ἀϑπὰ] ἀκίζς, οἵ {Π|5 8Ἃ5 οὐ οἴει 5: πΉ 1] αν 
ΠΑΠΊ65 6η45 ἴῃ -ἢν. 

Ῥ. 55. 1. 1. αὐτοῦ : ποῖ ἀερεπάξηϊ οη ἀμελοῦντος, Ὀαΐ ἴῃ ἀστεοιηθῃΐ ; 
“(ἢς πα ϊἤεγεης πλαη ἈΪΠ]56 11, 

]. 3. δυοῖν μναῖν. Α πιῖπα νγα5 δαπίναϊεηξ ἴο πθατὶν 3.4 βου !πρ. Α 

α]εηΐ Βεϊηρ Ξε (ο πυΐπαθ νγὰβ ὑγοσίῃ δρουὺΐ ...235. 
Ι. 5. Νικίας. Τῆς ἴᾳπιοιβ Αἰμεηΐδη, ἰθδάεσ οὗ {86 111-[ἰθα 51ο Πα ῃ 

ἐχρεαϊίοη ἴῃ 415 ΒΟ. Ηδ νγὰβ ὑσοργίδίογ οἵ 5118 7 τηϊη85 δ ΔΌΣ ΌΤΩ, 
Δ ηα νγὰβ5 νΈγΥ να] ἢν. 

1.11. πρὸ πάντων. ὙἼΠε πρό Πετο, ᾿Γ σεπαΐπα, 5 ἴῃ βεαθθποα ἴο (ἢ 
ΒΙΠΉ]ΑΤ ΡὮταβοβ ρσεοθαϊηρσ. ῬΊορειν πρίαμαι ἴα Κα5 ἃ 5ἰτηρ]8 σεηϊνε οὗ 
Ρτίςα. 

1.18. ἄξιος εἶναι. ὙΠΟΙΟ 15 ἃ 5] ρῃξ δηα νεσὺ παίισαὶ Ὀγεαῖκ οὗ οου- 
ϑγποίίομη, ἴΠ6 τυ ΐοσ μανίηρ οτροίζθη τινα 45 ἴπΠ6 ϑιθ]θοϊ οἵ πειρᾶσθαι, 
οὐῖησ ἴο με ἱπίεγροβίζιοη οὗ τυγχάνει. 

Ἰ. το. τὰ τοιαῦτα πάντα. “ΓΗΪ5 ἰ5 ῬγΔΟΙΙΟΔΙΠΥ Δάνογθία] - ἢ τε- 
βρεοΐ ἴο 811 {πεβεὲ οοπιρ]αἰηίβ᾽ ; οἵ, 1. 11. ὅο τἀναντία τούτων ; Ὀπὶ 1{ 15 
στδιηπηαίοα "ΠΥ ἴῃ αἰια5]- Οθ)θοῖνα τοϊαίίοη ἴο σκοπῶ, ΧΥΏϊΟ την Ὀ6 τε- 
σαταρα 45 μανίησ ἃ ἄοι0]6 δοοιιβαΐίνε, ἢγϑί, [Π8 σοτηρ] αἰπίβ, πα βϑοοπμά, 

ναὶ {ῃς6 σοπηρ] αἰπίβ τθα]ν ἀπηοπηΐ ἴο. 
]. 2ο. τοῦ εὑρόντος. ΤῊΘ νεΓΡ ΡῬΓΟΡΕΓΙΙ͂Υ τηεδηϑ5 “(0 ἐείο ἃ 2γΖεθ.᾽ Ἡ πος 

βίον [η6 ῬΡἤταβα ΠεΕσα τηεαηΐηρ ἡ ΤῸ ἡ Παΐευεσ Ῥυΐοα οδῃ θὲ οβίαϊπεά, 
5Βου]α θὲ τοῦ εὑρεθέντος. Βαΐ [πε δοίϊνε ββεῖὴϑ ἴο ἤανβ θβεη οἴῃ πβεάὰ 
ἴῃ φΟΙΏΤΠΘΤΟΪαΪ ΘΡΕΘΟΝ, 6. σ. αἷϑο 'ἴπ Αεβοβίη. 13.441. ΟΟΙἹ οὔγ ΤᾺ ΠΉΠ1ΔΓ 

“ἴο 5611 ἔοτ “"ἴο Ρὲ 5ο]ά. 
Ι. 22. ἐπαγωγὸν ἡ. Δ ΓΡ ἀερεπάϊηρ οη μή : “ἴδετε 6 ἃ ἰεπιρίαιοη. 
1. 22. χρηστούς 41411ῆι65 Βοίῃ οἰκέτας ἀπα φίλους. 
Ῥ. 56. 1. 1. φρενοῦν, ς. εἰς τὸ δοκιμάζειν : “ἴο ταΐη ΡΕΟΡΪΘ ἴο ἰεϑβί.᾽ 

1. 2. ἄρα. [Ιη 1. 1. 15. (15 ραγίιοἰε. βυρρεϑὲβ ἃ περαίϊνε σαρὶυ; ἤεγα 
Δ Δἰπιτηδῖνα. [ΙΕ 5 ἴῃ ἴδοι Π|Κ6 εἰ (οἴ. 1. 1..8), αυϊῖθ πααΐγαὶ, ᾿τΡ] γἱηρ' 

ΒΙΠΏΡΙΥ εαγπαβίποϑβ ἴῃ (Π6 ἡπαβίίομοσ. ὙΥ̓ΠΈΓα δὴ Ἔσρσεβθ βρσεϑίίοη 15 
ἴο θὲ πιδάςβ, ἄρ᾽ οὐ (71ο71716) ἀπ ἄρα μή (τ71242)1) τα πι5εά. 

1. 8. Τί γάρ : “νΕ]], πονν.᾿ 
1. 9. του τῶν πλησίον. του παίει, “" Ξοιηείῃϊηρ ἔτομη 5 με σῃ θουτβ.᾽ 
σι τς 

Ι. 24. εὖ δὲ πάσχων ἀνέχεται : “5 Ρῥτερατεά ἴο 5ίαπα Δηγ διηοπηΐ οὗ 
Κἰπάπεβϑ.ἕ 

1. 27. Οἶμαι μέν. ΟΠ 1. 1. τ ἡ μὲν γάρ. 
τἀναντία τούτων. (. 1. 11. όο. 
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ΕΣ ΣΡ: Σὲ ἀλλ ΚΣ Ἐϑ. 2.21, 

Ἰ. 29. τὸ μὴ ἐλλείπεσθαι εὖ ποιῶν : “ποΐ ἴο Ῥε ᾿εἴξ ῬεΕΠΙΪπΠά 1η ψῈ6}1- ΨΊ. ὃ 5. 
ἀοΐηρ. (ΟΥ̓ ἀθονε 11]. 17 ὅπως περιγένηται, ἀηα ὈεΪονν νἱ. 35. ᾿ 

Ῥ. 51. 1. 4. τούτῳ πιστεύομεν... ποιήσειν. ΤΟΌΌ]6 οὈ]εεῖ : ἴῃ ᾧ Θ, 
ἘΠΡΊΙ5ἢ 5 πη ρῚν ἦγε πᾶνε οοπῆήεποα {Παΐ Πε,᾽ εἴς. 

1. 5. Καὶ ἄνδρα δὴ λέγεις : “1Πεη 1 σείει {Παΐ γοῦ πιεδη, εἴς. να 
1. 8. Καὶ γὰρ ἵπποις : “γε5, Ἰιϑῖ 45 ἴπ (ἢ οαϑε οὗ ῃοῖβξεβ. μὲ ἀδίϊνε 

οἵ οοῦτθα ἀερεπᾶβ οπ χρώμενον ΟἹ χρῆσθαι [οἸ]ονίησ, Ὀτΐί 15 Ὀγουσῃξ 
ξοτυγατα ἴου ει ἢ 8515. 

1.11. τὰ παρὰ... εἰ συμβουλεύουσιν. ΤουΡ]ε οΡ]εςΐ, 27:2 φεπετγαὶ, ὃ 8. 
φεεογαἶ Ῥατίϊοι]ατ. 80 11. ν. 5 τὰ τοιαῦτα σκοπῶ..... μή. 

1. 14. δοκῇ, 56. φίλον ποιεῖσθαι. 
1. τό. ὃ λαγῶς.... αἱ ὄρνιθες. ((. Χεη. (2. 1. νἱ. 39. 40, ψΠετε ὃ 9, 

{Πε ἱσαρρίηρ οἵ Ὀἰγάς απα σοιγϑίπα, οὗ Παγαβ ἃ΄Ὲ ᾿ἰιϑϑα δ5 1ΠΠπι5ίγαίοπβ οὗ 
ὙγΆΓΠΙΚΕ ἀενίοεβ. ὙΠΕτα ἴοο, 45 Πεῖῖθ, Χεπορμοπ, ΘΠ ἰξ σοπΊοβ ἴο ἃ 

ααεβίϊοπ οὗ ορεῃ ἔοσοε, σοαβ ἀϊγεοί ἴο ἔῃε ἤσμείησ Ὀεΐνγεθη γε. ὍΤῊδ 
ϑιρρσεβίεα αδἱτεγαίίοη οὐ οἱ ἐχθροί ἴο [ῃ6 πᾶῖὴης οἵ βοῖης {ῃϊτὰ Κιπά οὗ 
ῬΆτηΘ ΔΠΪΠΊ4] (6. σ. κάπροι) 15 [ΠΕΓΕΙΟΓΘ ΠΠΠΘΟΟΘϑΑΓΥ. 

1. 19. τοιαῦτα πάσχοντες: “ὙΠΕη ἰτεαίεα ἰπ (Πἰ5 ταν. ὙΠῸ ἰπη46- 
δηϊΐε φίλον οὗ [Π6 ῥτενυίοιβ οἴδυβε ρᾶββεβ ἢετσα ἰηΐο ἴπ6 ρυγαὶ. (Οἱ. 
“παῤ. 1. 1. 5. 

1. 21. ἐπῳδάς, “οΠατπης᾽ : φίλτρα, “ ἄτιιρε,᾽ ΟΥ ΘΌΠΟΙΓΑΙΠΥ ΔΠΥ τηθδηβ οὗ ἡ 10, 
βϑουγίησ αἤεοίίοθ. ΤῊΘ Ξεοοπαᾶ 14ν]}] οὗ Τπεοογίαβ, ἱπιηϊίαίεα ἴπ {ΠῈ 
“λαγηιαεεέγία (Ξε. 8) οἵ ΨΊΓΡΊ], Πα5 ταποἢ ἴο σαν οἡ {15 5. ]εοί. 

Ῥ. 58. 1. 2. Δεῦρ᾽ ἄγε. Ηοῃπι. Οὐ. χὶϊ. 184. δΊ. 
1. 5. ἐπάδουσαι κατεῖχον, ὥστε. .. τοὺς ἐπᾳσθέντας : “ αἸά {πεν Ξἰησ 

{Π15 ΒΟΠΘ' ΟΥ̓́ΣΓ ΟΠΘΙ Τηθη 4ἴ50, ἀπά ξὸ ργενεηΐ ἴἢοξα ἴπεὺ βαηῃνσ ἴο ἔγουτῃ 
ϑοΐησ ἄννᾶν ᾿ἢ 

1. γ. ΣΣχεδόν τι λέγεις : “1 πηδοτεοίαηα νου ἴο τησδη {Παϊ.᾽ ὁ 12. 
1. 9. καταγελῶντα λέγειν : “15 Ξαγίησ ἴο πηακε ἃ ἴοο] οὗ Πϊπη.᾽ 
1. το. ἐχθίων ἂν εἴη : “νγου]α εατη Βαίγεα γαζλέγ ἐλαγι 7γεγιαλτ.᾽ 
1.14. Περικλῆς πολλὰς ἐπίσταιτο. ΤῊΣ ρονεῖ οἵ Ρετίο!ες᾽ ογαίουυ ὃ 18. 

οἡ (6 τηϊπάς δπα πεατίβς οἵ [Π6 ΑἰΠεπίδηβ 15 {τε θθητ]ν σροκεη οὗ ὈγῪ 
ἨΙβίογδῃη5 ἀπᾶ ροεῖβ. Τῆϊβ ΡΟΎΤΕῚ 15 ΒΕΓ Ἰοσα] αν τοίοσγεα ἴο ἴΠ6 Ροβ- 
ΒΟΒΒίοπ Οὗ 50ΠῈ Οἤδγμη. [Ι͂ἢ ἃ τηδίδρῃουῖοαὶ 5θηβ6 ἴΠ6 ΡὮγαβα 15 πβϑά 
ΔΙΠΟΠΡ' ΟΌΤΒΕΪν 5. 

1. 17. περιάψας τι ἀγαθὸν αὐτῇ. ὙΠεΙΕ πηᾶν θῈ δῃ 8]]υϑΐοπ μετα ἴο 
{πε ἰγῖπρ' οὗ Ξοῖηθ συ π ΟΥ̓ΔΤ]τΪςῖ ΠΡΟῚ [6 Διπὶ ΟΥ Ππεοκ, Ραΐ {Π6 γεγὺ 
5 ἴῃ σοηδβίδηΐ 1156 85 5 τη θοὴν - ο΄ ἴο σοπίοσ. ΤῸ τηδην πὸ ἀοπθῖ [Π6 ΤῆΟτα 
ΒΠΟΥΥ βαγνίσες οὐ ὙΤΠοπ)ϊβίοοϊεβ 45 5] αἴθ δηα αἰρ] οτηδίϊσε σου θα 
τῆοτο αἰίγασξίνα {Π8π [Π6 σα] βία ιθϑιηδησηῖρ οὗ Ρεγίο]εϑ. 

]. 21. πονηρὸν ὄντα. Ηδετε 45 ἴπ ἴῃ6 5 ρβεηπεηΐ βεπίθποεβ ϑοογαίες ᾧ 14, 

ῬΙαγϑ οπ {Π6 διιθὶσυϊίν θεΐνγεεη ἀγαθός ἀπ πονηρός ἀ5 " σοοὰ «ἀηὰ Ραά᾿ 
ἴοσ 2αγέϊεμίαγ φεγοδες, ἀπ ἃ5 σοοὰ απηὰ ὑδά »ιογαϊίν. 
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ΧΕΛΝΟΡΙΟΛ, ΜΕΜΟΚΆΔΒΙΖΙΑ 7. 

515. 1.22. Ἑώρων γάρ : “νῈ}], 1 Πανα βεθη. Οὐϊτορα]ι5. ἄοοβ. ποῖ οαΐοῃ 
[6 απιρί συν, ἀπᾶ 5ὸ. ἢ σοθθ οὐ ἴο ἴαῖκ οἵ Ῥαὰ βρϑαειβ, ἀπά θαά 
σεμοτα]β. Ββηοθ ἴῃ 8 16 ϑοοταΐοβ Ὀτίηρϑ ῃἰπὶ Ῥαοὶς ἕο σθπθταὶ Ὀϑάποβ5 
οὐ ἱπαςΠ1ν, [Πῖ5 Βεΐηρ {Π6 βυιθ]εςὶ περὶ οὗ διαλεγόμεθα. 

δ 16. 1. 26. ὠφελίμους... φίλους ποιεῖσθαι : “ἴο οβρίαϊη {Π6 {πο πἀ5Π10 οὗ 
16 ἀβοίι].᾿ φίλους ἰ5 [ῃς σοτηρ]είΐοη οὗ ἴΠς ἱππηϊτῖνο. 

Ῥ. 59. 1. 2. ἐξ ἑτοίμου : ̓5ιταίσῃς ΟΥ̓, 1. 6. νους ΠΥ οἴ μοσ 4114]}- 
βοπίίοη ἔπ δῃ 15 σοοάπε55. 

17. 1. 3. ὋΟ ταράττει σε, 5ς. ἐστί οτ τοῦτ᾽ ἐστί. 

50. 1.17. ἀλλὰ μήν. Α νἱνια {ταπδίτἴοη, ἰπϑιθαά οὗ ἃ βεοοπά οὔτε: “τῇθη 

ἀραίη.᾽ 
]. 22. τίνες ἔτι : “ψῆηο {Πδπ ὃ “Ψ)ΠηΟ ἴῃ {π6 δηά νν1}1 θὲ 1ε ὃ 

ὃ 21. 1. 25. ἔχει ποικίλως πως ταῦτα : ὝΕ}}15 ὈυιίΠ685 5. ἃ ΒΟΥ ΘΙ αὶ ΘΟΠῚ- 

ΡΙϊοαιεα οπε. 
Ῥ. 60. 1. 2. τοῦτο συνιέντες : “τεσορσπίζίηρ [Π]5. τηπέπα] ταϊαίίοη οὗ 

Κιπάπεοββ. 
Ἰ. 3. τὰ δὲ πολεμικά, 5ςο. ἔχουσιν : “ΠΥ Πᾶνα αἴ80 δ]θιηθηΐβ οἱ πηπίτια] 

ΒοΒ ΠΥ ἴῃ {πεῖν παίανα. 
]. 5. πολεμικόν. ΤΗΐβΒ απὰ {Πξ6 [Ο]]ονγίης πϑαΐθιθ ἅτ βι βίδηςνεϑ, 

 ραιβε5 οἵ 5,’ εἴο. 
93. 1.15. διατίθεσθαι : “ἀτταηρσο, “ 5ε. 016 ; Πεποο διαθήκη, "ἀπ ἀρτοοτηθηΐ, 

“ρονεπαηΐ. ΕῸΓγ δποΐβμεσ 5εη886 οἵ. 1. νἱ. 12. 
εἰς τὸ μεταμελησόμενον, ῥασεῖτε: 50 [ΔΤ δ5 ἴμαΐ [Π6ὺ 11 Βα 

ΒΟΙΤῪ ἴοτ ἴ{ 
ὃ 25. 1. 26. τὰ δίκαια : ἀοοι5. οὗ Τἰταϊξ. απα ἤθπος δάνογθίαὶ, “ν ἢ ἡδιϊσα.᾽ 

]. 27. ἄρξας : οἴ. 1. 1. 18 βουλεύσας. 
δ 26. ῬΡ.Β[ι. 1. 2. συνθεμένους : δοοιι5, 45 ῬεΕΪοηρίηρ' ἰο [Π6 5} ]6οὲ οἵ ἰέναι. 
Σ 28. 1. 20. διὰ τὸ ἐρωτικὸς εἶναι : “ θεοδικα 1 ἀπὶ βίτοηρ οῃ {86 56 ]εοί οἵ 

Ιονε. 
Ἰ.. 22. καὶ ἀντεπιθυμεῖσθαι τῆς ξυνουσίας : “ἴο ὈΕ ἀεδἰταά 4150 ἴῃ {πτῃ 

[ῸΓ ΤῊΥ ΘΟΠΊραην.᾽ τῆς ξυνουσίας 15 σεηϊϊῖνε οἵ ἀχαοὲ ἀεῇἤηϊίίοη. 
ἢ 80. Ῥ. 62. 1. 3. ἐπὶ τοὺς ἀγαθοὺς τὰς ψυχάς : “ὙΠΕη 5βεϊκίηρ ἴποθα Κη 0 

816 ΠΟΌΪ6 ἴῃ 501}}.᾿ 
ὃ 81. 1. 6. τὸ..-. . τοὺς καλούς : “ἴο τηαῖκα [πΠ6 Βεδαίι] σα γαῖ ἰο οπα Ἰαγίησ 

Ηἷ5 παπᾶς οἡ {πεπλ.᾽ 
ᾧ 82. 1.12. Ὡς οὐ προσοίσοντος, 56. μου : “ΨῈ}], 1 νγοπ᾿ Ῥαΐ ἃ ἤηραγ οἡ 

ἴΠετῃ, δπηὰᾶ 50, εἰσ. Εὸγ [με οοπϑίγαοςίοη οἵ. 1. 1. 4. 
ᾧ 88. 1. 14. κατειπεῖν σου ὅτι. Τ)ο110]6 οΡἼεοῖ. καταγορεύω ἴ5 1655 τιβε4 --ἴο 

ἀεεισὸ ἴδῃ κατηγορέω : κατεῖπον τηαῦ Ὀὰ τερατβα 85 δῃ δοσίβί οἵ εἰξποσ. 
1. τ6. Κατηγόρει : “Δοοιβε, ἀπ4 νγεϊσοπηα. Ἵ 

ᾧ 84. 1. 19. ἄρα μῆ : [,Α1. γτεγε. ΟἿ, ἀθονα νΐ. 1. ; 
ᾧ 85. Ρ. 88. 1. 5. τοὺς δ᾽ ἐχθροὺς κακῶς. ΤῊΪ5 5επΕ[πιεπΐ 5 τηπιο ἢ ΤΊΟΓΕ 

π᾿ δοοροτάδσπος Μ] ἢ ΧΕΠορμ ΟΠ 5 οὐγηῃ ἰάφαϑ, [μη 1 [μο56 νγα 5ῃου]ά 
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ΟΕ. Σ᾿ κ8: 2. 21--» 65;.2. 31. 

Ἔχρεεξ οὗ ἃ ῬΒΊ]Οβορμασ {|Κὲ ϑοοσαίεβ. Απά ἴῃ Ρ]δίο᾽β Ψ εξ. ἱ. 324 544., ΚΙ. ἢ 8. 
ΠΕ 15 τεργεβεηῖεά 85 ἀυρτίηρ ἘΧϑΟῖΥ ἴῃ 8η ΟΡροβίϊε Ξεῆξε." Χεπορῃοπ᾿β 
1464] ἀρ ρεδῖβ ἰπ ἢἰβ ῥργαΐβεβ οἵ Ογγιβ ἴμῈ Ὑουηρεσ, “γα. 1. ἴχ. 11 φανε- 
ρὸς δ᾽ ἦν καὶ εἴ τίς τι ἀγαθὸν ἢ κακὸν ποιήσειεν αὐτόν, νικᾶν πειρώμενος. 
(ἕ Ιπίτοά. Ρ. χχχυη. 

οἶμαι... εἶναί με. ΟΡΞεῖνε Βετε ακεζς. ς. ἰπῆη. δμοιρῃ {πε 
50] 6οΐ 15 [Ὡς βαπιδ 45 {μδΐ οὗ οἶμαι. (ΙΓ. 1. ᾽ν. 8 σὺ δὲ σαυτὸν δοκεῖς. 

1. 7. ὥσπερ οὐκ ἐπὶ σοὶ ὄν : “45 ᾿Πουρἢ γοι ἡγεγα ποῖ ἔτεα. (ε. ἔοσ ὃ 56. 
δοσιι5. 805. 1. 11, 20 ὧς τὴν ἄσκησιν. ἙΟΥ͂ [Π15 5εη56 οὗ ἐπὶ ο. αέ. οἴ. Χεη. 
““παό. 1. ἰ. 4 ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ. 

]. 9. ᾿Ασπασίας. ΤΕ ίατηοιβ ψἱΐα ΌΥ ἂπ ἱστέρτ ατ τηδιτίασε (586 
Ῥεΐησ 4 ἰοσγείσῃετ) οἵ Ῥεσῖοϊεβ. ὅ86 νγᾶβ ἃ ὑγοιηδη οὗ {εξ υειν δΒίρμεβι 
ἰΔ]εηΐα ἀπὰ ἱπῆμπεποθ, δηᾶ 1{ [ῃ15 ἰ5 (ῃ6 Οὔ]γῪ τεηατκ οὗ μεῖς ὑγυΒῖ ἢ 
Χεποόρβοη Πδατγά ἢΪ5 πηαβίεσ αυοΐθ, Π6 τητιϑὲ πᾶνε Ῥϑεη πηῤοτίππαίβ. 

1. 12. οὐκ ἐθέλειν ἐπαινεῖν : “δαὶ ἀεο!πεᾶ το ρταῖβε ἐμεῖγ ΟἹ θη (8156 ]γ.᾿ 
1. 23. εἰ γάρ σε: γάρ ποῖ ἴο Ρε ἰταηπ]αιεά. (Γ΄ 1. 1. 6. ἢ 88. 
1. 27. εἴ σοι πείσαιμι : σοι σοεβ 1 ἐπιτρέψαι. 
1. 28. ὡς ἂν στρατηγικῷ : 5ς. ὄντι. ἄν 15 ποῖ »,ΑΠΊΠΊΔ ΕΑ Π ΠΥ ΠΕΟΘΘΞΑΤΥ 

Βεγε : οἵ. ὡς ὄντι οἰκονομικῷ, 1. 31 ὀείοτυ. Ἰὶ Ξυρσρεβίῖβ βοὴς ἄερτεε οὗ 
ἀουδί; ἃ ᾿Ὡδῃ οδπ Τηοτα Ομ θην στιασγαπίθε ἀποίῃ ει σδρδοϊτ65. ἃ5 
ἃ Ὀυβίηαθ5 ΠΊΔΠη, ἴῃ δη 85 ἃ Ξίδίεδιηδη ; αηὰ ἴπε Ἰαΐζεσ ροβί το νγαβ 4150 
τήοτα ἀπ ἤου]: οὗ αἰταἰπιηεπί. 

Ῥ. 64. 1. τ. ἀρ᾽ οὐκ: 1,Δἴ. »ιογιγ16. ΟἿ, ἀθονε ὃ 35. 
1. 4. ὅ τι, κε τοῦτο ᾿π Ξαπη6 1ἴπ6, δοοῦβ. οὗ 1Πἰπαϊταϊίοη. ὁ 89. 
1. 13. διδάσκων : “ὈῪ τεδομίπρ Η5 ἐτϊεηάς ἴο, εἴς. ἀπέ" 
1. 17. τοῦ βάρους μεταδιδόναι : “ἴο σίνε 4 5ῃατε οὗ {Π6 Ὀυτάεη.᾽ 
1. τ9. ᾿Αλλὰ μήν... γε: “ΨΥ, γε5, 1 αγι,᾽ εἴς. δ 2. 
]. 2ο. ἐστασίασεν ἣ πόλις. ΤῊΪΞ τείετΞ ἴο ἴῃς ἀϊξογάετβ. σοππεοίεα 

ψ ἢ [Πα τίβίηρ οἵ ΤἬγαϑυθυ]ιβ αραϊπβὶ ἴῃς ΤὨϊτγΥ Τ υγαηίβ (οΐ. ποίε 1. 1. 
31 νομοθέτης). ΤΈΣ Ῥείτγαξιιβ νγαὰβ ἴΠ6 βίγοηρσβο]ά οἵ Πε ραπῖγ οἵ Τῆτγα- 
ΒΥ θυΪα5. ἘῸΓ [Π6 βεῆβα οἵ (ῃςξ δοχὶϑβί, “Ῥτοκε ουΐ ἱπίο ἐδοίίοπ, οἷ, 1. 1. 18 
βουλεύσας. 

Ῥ. 65. 1. τ. τοὺς ἐλευθέρους : 1.6. ποί ἱποϊυάίηρ τΠεἰτ αἰϊεπἀδηΐϑ. 
Ἰ.. 12. περιποιεῖται : “ΠΠΔΚΕ5 ΟΥ̓́ΕΓ ἃπά Δρονεβ. 80 περιεργάζομαι, “ἴο ὃ 8. 

ὙΟΥΚ ΤηΟΤῈ ἴῃ δπ 15 πϑοθββαγυ᾽ : οἵ. αἶβο περίειμι, περιγίγνομαι, κιτ.λ. 
1. 2ο. Νὴ Δί᾽, ὙΤὴε δϑϑεηΐ μετα ἰβ ποῖ Ἐχϑοί]γ ἴο ἴῃς αεβίοη, Ὀαΐ ἴο ὃ 4. 

ἔπε οοπίταβε τείεσίεα ἴο ἰπ ἴΐ ; οὗ 1. ἴν. 9, 11. 11. 12. Τταηβ. “1 αυϊα 
δάτηϊξ {Π6΄ σοπίγαβί.᾽ Ηδξηςε γάρ ἴῃ νν)αΐ [ΟἸ]ονβ5, ν ΒΙΟἢ σῖνεβ ἴΠπῈ τϑάβοπ 
οἵ της ἀϊδεγεηςα. 

1. 21. ἾΑρ᾽ οὖν: “1 ρτεϑῦτης (Πδι. (ΟΠ. νἱ. 1. 
]. χό. Ἔπειτα: “νὑὲ]1, {Π6π,᾿ ΟΥ̓ “πον. 80 εἶτα 'ἰπ πεχί βεπίθηοο. 

ὙΠΕΥ ἀτὰ νγοσάβ οὗ νἱνϊὰ ἱσαηβιτῖοπ. (. ποίς ἰο 1. 11. 26. 
1. 31. λειτουργεῖν : οἴ. ποίε ἴο κατασκευῆς ἀρογε ἰν. 6. ὃ 6. 
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σψΊΙ. ὃ 8. 

ΧΕΛΝΟΡΟΛΔῚ ΜΕΜΟΚΑΔΙΖΙΑ 71. 

Ῥ. 66. 1. 5. ὠνούμενοι ἔχουσιν : “τε ἰπ ἴῃς ΠΑΡ᾿ οἵ Βιυιγίπσ... ἀπᾶ 
Κεερίπρ," Εἴς: 

Ι. 6. ἃ καλῶς ἔχει, 5ς. ἐργάζεσθαι : “νγαΐ {ΠεΥ ἤπα ἀδβίγα]α ἕο τηδπιι- 
ἰαοίατε. 

1. 19. πότερον ἰ5 ΡΙαςοα ἱτητηθαϊαίοὶν Ῥεΐοτα {ΠπῸ αἰζογπαῖϊνες  ϊο ἢ 
ΤΟ Α ΠΥ ἔοστῃ {ΠῸ ἡπθβίϊομπ. “Ἴπ Ἰδαγπὶηρ {ΠῸ {Πὶπο5 γΒ]Οἢ γοιι αν ὑπ 6 Ὺ ΠΟΥ, 
αἸὰ ἴπεν ἀο 50 πιπάδγ {πε ἱτπηργεββίοη ἰμαΐ ἴΠδν νγογα οὗ πὸ τι56 ὃ εἴο. 

Ἰ. 2ο. ὡς καὶ... ὠφελησόμεναι : “ὙΠ [Π6 ἱπίεπίίοη οὗ ρῥτδοιβίπρ 
1Πθτὰ δηα αἶβο ἴπ [Π6 Βορε οἵ θεὶπρ θεπεβίρβα,᾽ εἴς. 

1. 22. ἀλλὰ καὶ νῦν μέν : “ῬεδΙ4ο5 45 {πὶπρβ δ16 δὲ ῥγεβθηϊ. ὉΠ 
ΟΡΡοβίίε σοπάϊτοη 15 βἰαϊεα αἵ ἐὰν δὲ προστατήσῃς. 

Ῥ. 67. 1. 3. φιλικώτερόν τε καὶ οἰκειότερον : Δἄνετθβ ο. ἕξετε. 
1. 5. προαιρετέον ἦν : ψἰζπουΐ ἄν. (ΟἿ. 1. 11. 28 δίκαιον ἣν. 

δοκεῖ; “τε σοπβι θεά. 
1.12. ὥστε: “πα τ Βετεαβ.᾽ ὥστε ἴῃ 56η56 θεϊοπρϑ οπὶν ἴο {Π6 σεζογαῖ 

ἱπῆηιεῖνγε οἰαιβθ. ΟἿ [ὺγσ ἃ 5: Π}114γ σοηβίτγιοιϊοπ 1. ἰν. τ6 ὥσπερ. 
1. τ4. εἰς ἔργων ἀφορμήν : “45 σαρίζα4] ἴο βἴατί Ορεογαιοηβ. 

ὑπομενεῖν : “1 5841} Παγε [ἢς οοῦτασα ἴο. 
Ἰ. τό. ἐργαζόμεναι.... ἐργασάμεναι. Νοῖίε ἰῃς ἀἰϊβετοποα. οὗ ἴεπβο: 

ΚΠ ον Ῥτθακίαϑίθα δὲ {Πεὶσ ὑγοσκ, ἀπα ἀϊπεα γΠ 8 Π ὑγουὶς νγα5 ονεσ. 
Ῥ. 88. 1. τ. ὅ τι ἂν μή : “εχοερί ψῆδιί. 

. οὗπερ... σίτου. ΟἸοξβε οοηδίγαοίίοη -- τοῦ σίτου ὅν. 

. Ναὶ μὰ Δί᾽; “γε5, ἀπά αυϊίε τρῃΐ ἰοο. (Οἵ. ἀρονὲ 8 4 νή δέ, 
. οὐδ᾽ ἂν δύναισθε : “γοιι σου]ά ποὶ εὐε7:. 80. οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑνός ὈεΪονν. 
. ἀντὶ κυνός : “Ι|Κε 4 νγαϊοῃ- ἄορ. 

138. Πόθεν φαίνῃ; : ΒΕΓα μάνα γοῖῖ ἀγτορρεᾶ ἔτοπι᾽ ἢ 
Ὑπὸ μὲν τὴν κατάλυσιν : “ ᾿τηπηεαϊ] αἰοὶν αἰΐεσ {πῈ σοποϊβίοη.᾽ ΤῊΘ 

ΑΓ ταίοτγοα ἴο 15 οὗ οοῦτβα {με Ῥεϊοροηπεβίδη δδσ, ψῃΐο ἢ οπάεάᾶ 
454. 8: 6. 

1. 14. ἐκ τῆς ἀποδημίας : “1 τεϊυτηφα ἔτοπι τεϑίάεποα δρτοδά. ὍΠα 
ΥΕΓΡ 15 ΞΙΡΡΙΠ64 οαὲ οὗ φαίνῃ. 

νυνὶ μέντοι : “1 ΠονΕνΕΙ γοῦ δϑῖκ ΏΕΓΘ 1 σοπιθ ἔἴτοπι αἱ {15 τηο- 
τηξηΐ. μέντοι ταῖμεγ [μη δέ ἴο ἐπιρμαβίβα νυνί. 

1. 15. αὐτόθεν : “1 οοπιε ἴτοπι οἷἶοβε Ὀγ. ΕῸΓ ἀποίμεσ τηθαπΐηρ, 566 
Ῥεϊονν, 8 3. 

ἀφῃρέθημεν... κτήματα : “νε᾽ ([Παἰ 15, ἘΠΈΠΟΓιϑ᾽ [Ἀτη]]γ) “ Ἰοβὲ 
ΟἿἹἿΤ ῬΤΟΡΕΠῪ ἀρτοδᾶ. Ἐὸγ {πε οᾶβε οἴ. 1. ν. 3 τῶν ἄλλων. Ατπιοπρ {ΠῈ 
ΠΟΠ 10 Πη5 οὗ ρεδοα ἰδια ἄονγη ΟΥ̓ 1 γϑαπάεσ ἀπά ασοερίεα Ὀγν ΑἴΠμαπ5, οη6 
νγαβ, “ Τῆδί [Π6 ΑἰΠεπίδπβ 5ῃου]α ἀΡαπάοη 81] {ΠΕῚΓ ροββεαββίοηβ αρτοδά, 
Δη4 σοπῇπε {Πα πηβεϊνες ψ]Π]η {πε ῖὶσ οὐνῃ Ρογάστϑβ ᾿ Χϑη. Ζ7ε|]. 11. 11. 20. 

1. 17. ἐπιδημήσας : “ἴο φομπε ἀπά 5εξ]6 δ Ποπιβ. ΕῸΓ 5ἰσπίβοδποα 
ΟΥΙ δου. οἴ. 1. 1. 18 βουλεύσας. ͵ 

1. το. δεῖσθαί τινος : “ἴο θεὲ Ξοπηείῃϊησ ἔτοση.᾽ ΟἿ, ἀρονε, Μ]. 2. 
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ΟΡ 66, 1..5Ξ-Ξ ἢ γα Ἐξ 9. 

1. 2ο. ἔχοντα, «στεείηρ ὙΠ  πποχρτεββϑά σαθ]εοί οὗ δεῖσθαι. ὙΠῸ 
Ῥ. 69. 1. 4. αὐτόθεν : “οπ ἴΠε 5ροΐ, “αἱ οποε. ᾧ 2. 

1. 6. τῳ, ἱπάεξ, : “ἴο βοῖηξ οπα.ὄ 
τῷ δεομένῳ : “ΔΠΥ ΟΠΕ, {Παΐ 15, ὙΠΟ τεαυῖτεβ.᾽ (Οἱ 1. 1. 10 τοῖς 

βουλομένοις. 
1. 7. ἔργων τε ἐπιστατοῦντα : “ Δοίΐπρ' 85 5! ΡΕΙΥ ΒΟΥ οὗ γγογκβ.᾽ [Π584}}Υ 

τΠ15 γε σόνεγηβ (Π6 ἀδίϊνα. 
1. 12. τὸ ὑπαίτιον εἶναι. Οπε νου] Πᾶνε εχρεοίεα τε ποτηϊπαίΐϊνε, ὃ 5. 

Βαξ Ἐπίμοττιβ Ἔχρσεβϑεβ ΠΪ5 ἀγεσβίοη ἴῃ ἃ σΘΠΘΓΆΙ νγαν, " ἴΠαΐ πε 5Ββου]ά 
Ρε 1140]6 ἴο Ὀ]δπης ἔτοπι ἀηυθοάγ. 

1. 18. οἷς -- τούτοις οἷς : ἴῃ6 ἢτοί ἀαΐϊνε ἀδρεπάθηξ οη ἀνέγκλητον. 
. 24. ἥκιστ᾽ ἄν. ΤῊς ἄν αῇεοίϑ 411 {πῈ ᾿πῆ πιεἶῖνεβ ΓΟ] οννίπρ. δ 6. 
Ῥ. 70. 1. τ. Κρίτωνος. Οπε οἔἉ ϑοοταῖεϑ᾽ ἱπεϊτηαίε ἔτίεπάβ, ῃΟ ἀτηοπρ ΤΟ, ἡ 1. 

ΟἾΠΟΙ ΘΈΠΟγοιιβ δοίβ οὗ Π|εηάβῃὶρ ῥγονι θα ἴογ ϑοογαΐθβθ᾽ ὄβοᾶρε ἔγτοπῃ 
ῬΙΐβοη δίτεσ ἢ15 οοπαετηπδίϊοη, θαΐ οου]ά ποῖ ᾿πάτιος ἢΐπὶ ἴο 4πϊξ 11. [1 
γγὰ9 ἢ ψγἼῆο ο]οξβάᾶ {8 Ῥῃ]]ΟΒΟΡΒμοτ᾽β ενεβ μθη πε ἀϊρά. 

1.2. χαλεπὸν ὁ βίοΞ. ΑΞ τπ51.8] ἴη ΄ηιι451-ἀδῇπιτίοηβ, πεαΐεσγ οὗ {πε 
ΡῬτεάϊοαίε. (Ὁῇ, Π. 111. 1 χρησιμώτερον. 

1. 12. οἵῳ σοὶ ἀνδρί: “4 τηᾶῃ |1Κα γοτ. Απ ἀρρτενϊαίε ὄχρσεβ- ὃ 8. 
βίοη. 

1. 14. τῶν τοιούτων ἀνδρῶν : “τηεῃ οὗ {πΠ6 βου 1 βρεὰκ οὔ ; τείοστίησ 
Ῥδοῖὶς ἴο {Π6 ρῆγαβε ὅστις ἐθέλοι κιτ.λ. 

1. τ6. ᾿Αρχέδημον. ΤῊΐθ Δρραγεπίν 5 [ῆ6 βαπὴβ Ατομεάςπιας ΠΟ ἢ 4. 
ἴοοῖκ ἃ Ἰεδαϊηρ ρατί αραϊπβί ἴῃ βἜΈπϑια]β ἴῃ 406 Β.6, ὅεε ἀροσε 1. 1. τ8 
δηά ποίΐβ. 

1. 17. οἷος :.. κερδαίνειν : “ ᾿πΠο] πε ἴο παῖ ΤΠΟΠΘΥ ἴπ Ἔν ΈτΥ βοτί οὗ 
νγαγ.᾿ 

1. 18. ἔφη ῥᾷστον εἶναι. ΤῊΪ5, {πε τεδάϊηρ οἵ [Ὡς Μ55., σαῃ Βαγάϊ]ν 
θὲ τῖρῃξ. Ῥετῆδῃβ ἐξεργαστικός, οἵ νυν ῃϊοἢ {Πα ν. 1. εὐφυέστερος τηῖϊσῃϊ Ὀ6 
ἃ βἷοβθθ. ΟἋ ΙΝ. 1. 4, σσπατα [Π6 ἴννο ννογάβ ὁσουγ ἱορείμετ. 

Ῥ. 71. 1. 1. ἔδωκε, ποῖ ἱπηρετί. ΠπκῸὸ {Π6 (οἸ]]οννίπσ νεσὺβ, θεοαῖβα μα 

ἀϊα ποῖ τηϑσγεῖν οὔεσ, θαϊ σαν. ἴβιδ!]ν ἴΠοθτα 15. δὴ ἄν νυ 5ποἢ σοη- 

βίγιοιοπβ. (ΟἹ. ΙΝ. 1. 2. 
1. 2. ἐπεμελεῖτο, 5ς. αὐτοῦ : “ Ῥαϊὰά Πϊπὶ 411 βοτίς οἵ αἰζεπίϊοῃβ σι ἢ 5 

1Ππ656.᾿ 
1. 6. δίκην δημοσίαν : “4 ῬΕΡ]1ο Ξε1ξν 1. 6. ἃ σας Ὀτοιρῆς ὉῪ ἃ ρτίναίε ἡ 5. 

Ῥδῖβοη ηο Παα θεϑὴ ψτοηρσαά, πὶ ᾿πνοϊνίπσ ΡαὈ]ῖς ρα ΠΙβῃπιεηΐ (παθεῖν) 
ΟΥ ἤπε (ἀποτῖσαιν. 

αὐτόν: 56. (Π6 δοοιβεα ρεΐβοῆθ. Ηδβξ οὗ οουγσβα αἰΐαοκβα βοῇ 
5ΙΠΡ}γ. 

1. 9. οὐκ ἀπηλλάττετο : εἰἴΠοτ 2ας:. “ νου] ποῖ θὲ σοῖ χυΐξ οὗ οοτ- ὃ 6, 
τοϑρομάϊηρ ἴο ἀπαλλαγῆναι ; οτ »ιἰἴα16,“ντου]α ποῖ αοϊ ΗΪπι,᾽ 5 εαυϊνα! πὶ 
οὗ ἀφῆκε. 
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{π᾿ ὃ 8. 

ΧΕΔΝΟΡΠΟΛ, ΜΕΜΟΚΑΔΒΙΖΙΑ 71- 

1. 1τγ. οὐχ ὅτι, [Ο]]οννεα ὃν ἀλλά --“ 50 ἴατ [τοτὰ,᾽ “ἰηθίθδα οὗ ΤῈ 15 
ἀπ ΕἸ] ρεΐοα] ἐχρτθβϑίοη, α5 που ρἢ ἔστι οὐ ἣν γοτα πηδετϑίοοα ψ]ἢ της 
ποραῖϊνθ. (ΟΕ 1. νυἱ. τἰ μὴ ὅτε. 

Ῥ. 72. 1. 2. σοι ἀποδρᾷ : εἰῃϊς ἀαίίνα, 50 ὃ. 2 σοι κάμνῃ. 

1. 3. Καὶ ἄλλους γε... παρακαλῶ; “γὲ5 1 ἄορ, «πᾶ ἰηγνῖζα οἴποῖβ 
ἴτοο,᾿ 1. 6. ἴο Π6]Ρ τξεοονεσ ἢ. 

1. 4. τούτου, 55. τοῦ ἀνασῶσαι. 
]. το. διασωθῇ : 510]. ας. ὅπως ἴο βιιρραϑβὲ 6 στϑαίεσ Ζηγιογέαιεε οἵ ἃ 

ποηᾶ. ΟἿ ἀρθονϑ, 81, απ 5866 1]. 11. 6 γένωνται. 
1. 15. ἀφ᾽ ἑαυτοῦ : “2γοῤγῖο »ιοέ!ε,, “ΟἿ. ΗΒ ΟὟ βισσοβέίομ. 

προνοεῖν καὶ προβουλεύεσθαι. Τῆς ῥτοῆχ ἱπ {Π656 νευρ5 μαβ5 {ΠῸ 
5816 βἰρῃηϊβοαπος 45 ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἀθονα. (Οἵ, Χεβη, “παὖό. 111.1. 37 προβου- 

ἘΠῚ. 

δ 2. 

ἢ 8. 

πὲ Ξ 

λεύειν καὶ προπονεῖν. 

1. 19. διὰ τὰ πράγματα : “ οὐΐηρ' ἴο {Π6 οἰτοιπηθίαποοθϑ οὗ [ῃ 6 {ἰππ6.᾽ 
Ῥ. 783. 1. 2. τὸ πραχθῆναι ταῦτα, “{Π6 σαττγην ὨΤΟῸΡῊ οὗἉ {Π||5 αἴαϊτ. 
1. 4. ἔργον εἶχε : “ τηδᾶς ἴξ Πἰ5 Βυι5᾽Π655.᾿ 
1. 5. ὅ τι ἂν... ὠφελοίη : “ν᾽ ῆῃαΐ ΠΕ οου]ά 40 οΟΥ 580 ἴο ΠεΙρ,᾽ εἴς. 

ΒΘΘΙ 

Ῥ. 74. 1. τ. τοὺς ὀρεγομένους τῶν καλῶν : “ [ῃο56 νὙἼΠ0 γγετα διῃθ:ἰοτιβ 
οἵ ἀἰξεϊποιίοη᾽ ; τὰ καλά --1,αἴ. λογιογες. ΟἿ, Βεῖον τῆς τίμης ταύτης. 

1. 2. ὀρέγοιντο, ορίαἰΐνε οἵ ᾿ηἀεῇηϊΐα ΟσΟΌττεποα. 
τοῦτο διηγήσομαι. τοῦτο ἴ5 οὔ]εοΐ ἴῃ ἀρροβίἴοη νυ ἱἢ ἡγΠΟ]6 οἴδιιβα - 

Ῥτεσθαϊησ : οὐηἱξ ἰπ ἘΠΡΊΙ5Ε ; “1 11] πον σῖνε [αοΐβ ἴο 5ηονν [Παΐ,᾿ εἴς. 
1. 3. γάρ : ποί ἰταπδβ]αϊοά. (ΟΠ 1. 1. 6 τὰ μὲν γάρ. 
1. 5. ἐν τῇ πόλει : “ἷἰπ Πῖ5 παίϊνε οἰΐγ.᾽ ΤῈ οἤῆος οὗ 5ἰγαΐθρτιβ αἱ 

Αἰμδηβ νγὰ5 ἃ ολίἑεαὶ 85 Ὑγ6}} 85. ἃ τὶ] τατυ ἀἰδεϊποίίοη ; απ ἀἸβεϊποῖ 
{πετγείοτε ἴτοτὰ ἃ ροβί δ8 βΈΠΟΓΑΙ οὐ 5Ο0ΠῚ6 ΤὩΘΙΟΘΏΔΤΥ ΔΙΓΙΊΥ, 6.8’. [παΐ οὗἉ 
Οντιϑ. | 

1..γ. ἐξὸν τοῦτο μαθεῖν : “ὙΠ Θη ἴξ 15 ἀπ Ὠἶ5 Ῥουγεσ ἴο δοααῖγα {πὸ ατί. 
Θοογαίοβ σε πιβθα ἴο τερατγά ἰἴΐ δ5 ἃ 2ι6γὲ Ρο 104] ἀἰσεἰποίίοπ, ἀπα ἰηϑἰϑίϑ 
ὁπ ἴΠ6 βοϊεπίῆς αϑρϑοῖ οἵ 1{. 

1. 9. ἀνδριάντας ἐργολαβοίη: “Ὑγεῖε ἴο ἰακε ἃ οοπίταος ἴο ῥγοάτποβ 
σετίαϊπ βἰαΐποβ.᾽ ϑοογαΐθϑ᾽ οὐνὴ Ὄβχρουίθηοα (15 (βίου νγᾶ5 ἃ βοι]ρίοτ), 
δηᾶ αἶθο ἴπΠεῸ στεαῖ γγοσκβ ργοάιιοθα Ὀγ ΡΒΙἴα5 δπα οἴπεσ βου]ρίουβ ἴῸ τ 
186 5ἴαΐβ, ψουἹᾶ παίαγα!ν σαρρεβέ [15 σοΟΠΊΡΔΓίβοη. 

1. το. ὅλης γάρ. ΤΠε δα]εοῖίνε 15 ργεάϊοαξίνε : “δε οἱτγ θεϊπρ' δαζίγεϊγ,᾽ 
εἴς. 

1. τ6. μεμαθηκὼς ἧκε: “σάπια Ῥφοῖς ἔτοτη ἢΪ5 βία ϊεβ.᾽ 
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ΠΟ ΣΡ 71) 7... 17.-ΞΞ Ὁ γό; 7 1η. 

Ῥ. 15. 1.2. ὥσπερ Ὅμηρος. 771. 111, τόρ, Ῥτίατα, ὈΕΒΟ]ἀϊπρ᾽ Αραπηθπι- Τὶ ὃ 4, 
ΠΟΗ; 58 05: 

καλὸν δ᾽ οὕτω ἔγὼν οὔ πω ἴδον ὀφθαλμοῖσιν 
᾿ οὐδ᾽ οὕτω γεραρίύν᾽ βασιλῆϊ γὰρ ἀνδρὶ ἔοικε. 

1. 2. καὶ ὅδε: “9 Πα6.᾽ καί 15 ῬΙΟΡΕΙ͂Υ 4 ἀειποηϑβίγαϊινε δάνεγρ, Πεποα 
Ἰξ ΤΔΥῪ οἴζεῃ Ὀ6. ἰγαπϑίβα Ζλδφ, ἐλτις, σο, ἐλεγεμῤογι, εἴς. (ΟἹ. [ῃ6. οου- 

Ἰπποῖῖνα τι58 ἴπ 1 ἰΐη οὗἉ ζμέηὲ ρτεοεάθα ὈΥ φιέμε7. 
1. γ. διατελεῖ στρατηγὸς ὧν : “ πηιϑί αἸνγαγβ Ὀ6 ἃ σεηεγα], 1.6. ἢ6 Πα5 

σοί [Π6 εϑϑεπέϊαὶ ρατί, ἴῃς Κηονίεάρε ; [6 εἰδοϊΐοη ϑοοταΐεβ τερατάθα 
85 ἃ Τῆεγα δοοϊάεπί οὗ {πε σμαγδοίεσ, 

1. 8, οὔτε ἰατρόΞ. ῬΗηγϑίοϊαπθ νεσα δρροϊπίβα ὃγῃ {πε βίαίβ ἴο δοΐῖ δ5 
ῬΌΡΙΙΟ οΠῆσοΙ5, [πι5ὲ 45 συ ἢ 5 σεπεγαὶβ. (ΟἿ. (Πε βίοτγυ οὗ Ἰ)επηοοθᾶθβ 
(Ηετοά, 111.. 131 544.}, ὙῆΟ νγα8 βἰδίθ- ριηῃγϑιοίδῃ ἢτγβέ αἱ Αερίπα, ἴμεπ αἱ 
ΑΙ δη5, δηα 5 Βα  Ἐ ΠΕ]Ὺ αἱ ϑατηοβ, (ΟἿ, αἰϑὸ μεϊον ΤΥ]. 11. 5. 

1. το. ταξιαρχῇ ἢ λοχαγῇ σοι : “ Πδ5 ἴο Ξεῖνε πηΑ͂ΟΙ γοῖι ἃ5 ΘΟΙ ΤΠ Π4εΓ ᾧ 5, 
ΟΥ σαρίαϊη,᾽ Τα ἰξομηΐοδὶ πγεαπίηρ οἵ ἴῃ 686 [εσπὶβ αἱ Αἰἴμθηβ 15 ὉΠοοτ- 
ἰαΐη, ἰπουρῊ νγε Κπονν (Παΐ {ποτα ννεσα ἴδῃ ἰαχίδτοῃβ, οπς ἔοσ ἐδ ἢ} {τε : 
ΘΈΠΕΓΙΔΙΥ ἃ τάξις σοπίαϊπεά ἴνγο λόχοι, ἀπὰ [6 δρελτες σοηβίβιεα οἵ ρους 
Ιοο τεη, (ἱ. Χεη. “1:66. 1. Τπίτοά. Ρ. χχνὶ. ((Ἰατεπάοη Ρσεβ5 ΕΑΙ 101), 

τῶν πολεμικῶν ; “π᾿ ΤΠ ΑΓῪ πηδίτοτϑ. 
1. 11. πόθεν ἤρξατο; “ νῆηαί Πα τηδάς [ἢς αϑβὶβ οἵ βἰατίἱπρ- ροὶπέ οἵ μἷ5 

τοδοῃϊηρ.᾽ 
1.12. Ἔκ τοῦ αὐτοῦ.... ἐτελεύτα ; “ΠΕ Ῥεραη ΜΠ [6 ΕΥ̓ βατηθ 

50 76 οῖ τυ! νυ ἢ Πα οοποϊπαεά,᾽ 
ΟΠ ᾷᾺ. 14. πολλοστόν: “ὙΕΙΥ 5141}. (ΟΥ, 1,Αἱ. φιεοίπες, φεεοίμσφιΐσψιε, δ 6, 
ΜπΠανΥ ἰδοίίοβ ἀγα ἀἰβοιιθθαθα ἴῃ ἃ βἰτηῖ τ νεΐη ἴῃ Ν βεη. Ον7οῤ. 1. νἱ. 14. 

1, 22. καλὸν δέ: “πο ἀουθῖ ἰτ᾿5 ἃ ἤπε {πϊηρ. δ: 
τὸ τακτικὸν εἶναι. ὍΤῆδ Δἀ]εοίϊνε 15 τηδβοῦ]ῖπα : “ΤῸΓ οπα ἴο 6 

οἴθνογ ἴῃ ἴῃς δυγαησοτηθηΐ οἵ ΒΪ5 τηεπ. 

]. 3ο. πάνυ ὅμοιον... εἴρηκας : “γοιτ {ΠΠπ5ίγατίοη ἰ ἃ νεσν αρί οπϑ.ὄ ὃ 8. 
Ῥ. 16. 1. 1. ἀρίστους. ΤΠΕ οτάετ 15 Ῥβου]ασ, βῖπος [6 τηθαπῖηρ ΟἸ ΑΙ 

15. “νγὰ τητιϑί ρας [Π6 Ῥεβέ τξη ἴῃ ἴῃς ἔτοπί ἀπά τεαγ᾽; οἵ. (ἢε πεχί οἴδαββθ. 

Βαΐ [Π6 5ἰδίδεμπηθηΐ σαὶηβ Ἔα ΡΠ αϑὶβ ὈΥ ἀρίστους Ὀεΐηρ τηδς ῥτεάϊοαίϊνο. 
1. 2. ὑπὸ μὲν τῶν... ὑπὸ δὲ τῶν -- ὑπὸ τῶν μέν... τῶν δέ: “Ὀγ 1Π6 

ΤοτΊοῚ, ἱ. 6. [Πο56 ἴῃ ἐτοηΐ;, εἴο. 

Ἰ, 3. Ἐῤ μὲν τοίνυν : “ [Παἴ᾽5 νετγ σοοᾶ πο ἄουθι ἱξ᾿ εἰς, ΤΗΣ δχαοῖΐ ὃ 9, 
τηδαπΐηρ' 15 σαί ποτε ἔτοτα {Π6 Ἔχργαεββίοη ἴῃ ἴῃ βεοοπά αἱ εγηδίϊνε τί σοι 
ὄφελος, κιτιλ. 

Ι. 8. τό τε καλόν; “(Π6 σοοά οἡ [ῃς οπε Βαπά. Ηδξετε τε... καί 
ἸΤΩΡΙῪ αἰσβι πα] αυὶγ. 866 ποῖς ἴο 1. 1. 3 οὗτοί τε. 

Ι, 14. καθιστάντες... τάττοιμεν : “ΟἿΓ Δδιταπσεπιοηΐ νου] ΡῈ τίρῃι ὃ 10, 
ἴ{ τὸ ρΡ]δςθά, εἰς. 

Τί δὲ τοὺς κινδυνεύειν μέλλοντας ; ὴε 5Που]4 Πᾶνε Ἔχρεοίεα, {0]- 
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ΤΕ 5.1. 

“"" ̓ Ὁ 

ἕξ 8. 

ΧΕΛΝΟΔΙΟΝ, ΜΕΜΟΚΑΔΙΖΙΑ͂ 777. 

. Ἰοννῖπσ [6 ἀπδ]ορν οὔ {Πε ῥγονίοιβ οἴδιιβο, τί δὲ εἰ κινδυνεύειν μέλλοιμεν ;: 
Ῥαϊ {πε ἰάθα οἵ ἴῃ 1621 ὙΠῸ ἅτ ἴο θὲ ῥ᾽ ασβα ᾿Ἰβαάβ ῃΐτῃ ἱπίο {Π6 
δοσυβαῖνο Ραγίο Ρ]6. 

Ἰ.. 21. πολλά γ᾽ ἐστὶ πρὸς ἅ : “{ΠἸ6Ι6 516. ἸΏΔῊΥ Οἰτουπηβία ποθ ἴῃ (ΤΠ, 
ψ [ἢ τείθσεηςθ το) ν ῃ]ο ἢ. ΟἿ ΧΘΠΟΡΠΟΠ 5 ἀἰβοιβϑίοη οὗ ϑοῖὴβ οὗ ἴΠ656 
αἰγουτηβίδηοεβ ἴῃ “γπαὐ. 111, ἵν. 10 566. 

Ῥ. 11. 1. 3. ποιμένα λαῶν. Ἠοηι. 77. 11. 243. 
5. καὶ... τοῦτο ἔσται : “πὰ 50 αἰίαΐη {πΠ6 ΟὈ]εοί ἴοσ νυ] ἢ, εἴς. 

ι. ᾿Αμφότερον. Ηοπι. 7]. 111. 170. 
2 ἄρά γε ὅτι: “Ξ50τΕ]νῪ Ὀεσαιιβθ. 
5. τούτου αἴτιος, 50. τοῦ εὖ ἀγωνίζεσθαι. 

Ῥ. 78. 1. 2. περιῇρει : “χοϊπάοα,, Ἐν ἃ ργοοεβββ οὔ Ἰορίοαὶ δχοη Ἱ0Ή, 
ἢδ Ἰοίϊ αἵ Ἰαξῖ α5 ἴῃς βρεοῖῆπο Ἔβχ}ε]]θπος (ἀρετή) οἵ Ἰεαάθυβ, ἰῃ 8 Παρρίμεϑ5 
οὗ ἴῃοξε τπὸν Ἰεαά, κατέλιπε, «οτίδί, ἴο Ἔχργθββ [Π6 γεγφδζ, 

1. 6. οὐ γὰρ δή: “1 ῥταβίτηθ 1 νγαβ5 ποί. 
1. 12. ἂν ποιῆσας παραδοῦναι : “ γοιι νγοι]α ἴτηρτονο, εἴς. Ῥείοτα μαπᾶ- 

ἴηρσ ἴξ ΟΥ̓Γ ἴο ΥΟΌΙ 5ιιοσοββουῦῦ᾽: ὁ7., "“ψου]Ἱα Παηα ονοσ πηρτονεά;, εἴς. 
Εοτ 5ἰσηϊβοασπος οἵ δοτῖβί, οἵ. 1. 1. 9 μαθοῦσι. 

1. τ6. ἐφ᾽ ἧς : Ῥτορεῖῖν ἐφ᾽ ἥν ; θαϊ της ῥγοάοτηϊπαπί ἰάθα ἰἴ5 {παΐ οὗ 
Θονογητηθηΐ, νἘ ]Οἢ παίαγα!Π]γ ἴα καθ ἃ σθηϊνα ἴταηβ. “1 ῬΓΘΘΌΠΙΘ ὙΟῸΓ 
σοΙητηδηα δχίεπας,᾽ εἴς. 

1. 17. ἜἜστι γὰρ οὖν : “ἰἴ ἀοε5 ἱπάεοά.᾽ 
1]. 21. Ἐὰν οὖν... οἱ μέν: “1 5οπηε οὗ γουΓ το Ῥτίηρσ γοῖ {Πεὶγ 

Βοτξαβ,᾽ εἴς. Τῆς τηϊ 416 νοῖςα ὄχρύεββαβ ἴῃς Ζγ2εγεοί οἵ ἴῃς. οαρίαϊῃ ἴῃ 
18ε τηδίζεσ. 

Ῥ. 79. 1.11. τὴν ἄμμον : “[Π6 εχοτοϊϑίηρ-στουπηᾶ,᾽ 11, “1ῃε 5απά. 
ΤΗεῈ ΠΟ]6 οἵ (15 Ρραβϑᾶρξ σουγοβθροηβ ψΊ ἢ (Π6 τηαχίπηθ οοπίδἰηϑα 
ἴῃ ΧΕΠΟΡΠΟΠ 5 ἰτεαῖῖβα ἐὔέῤῥαγεολίεσμς, οα ἴῃ6 ἀὐυίε5. οὗ ἃ οδρίαϊπ οὗ 
σάναῖϊτυ. ᾿ 

1. 18. Εἰ δὲ μή, ἀλλὰ νῦν γε: “11 Πανε ποΐ, αἴ 41] ενεηΐϑβ 1 5141] πονν, 
ΕΟ: 

Ῥ. 80. 1. 9. εἴ σοι δέοι διδάσκειν. ΤἼδ σοπϑίτποιϊοη οὗ δεῖ νυν {Π6 
ἀαῖϊνε [Ο]οννεα ΌῪ δὴ ἰπῆπινα 15. ΝΕΥΥ ΤΑΥ͂Θ, πα τηδὺ ᾿πάἀδεα σἜπΕΓΑΙ ΠΥ 
ΡῈ φιεβιϊοποά. Οἱ, “46. 111. ἵν. 35. 

1. 14. δι᾿ ὧν γε ζῆν ἐπιστάμεθα : “50 ἴατ «αἵ Ἰεαϑί 45 ΔΠΥ 5οΐεποα οὗ 
1ἰνίπρ 15. ῬΡοββίθ]ε ἴου τπι5.᾽ ὙΠε ρΡροϊηΐ οὗ {Π6 οἴδιιβα 15 ἴῃ ἐπιστάμεθα, ἴτα- 
ῬΙσίηρ βοϊεπίίῆο Κπον]εᾶσα. ὍΤῊΘδ τπογα δηϊπηαὶ ᾿ἰνίηρ 5 ποῖ ἃ τηδίίεσ οὗ 
βοίεποα δ 411. δύ μαϊ 15 τεξεττεᾶ ἴο ἤεσα 15 {π6 11Π|6 οὗ Βυστηδη ὈῬεΐηρϑ ἃ5 
οἰν1Π1Ζεα 1π ἘΠΕΓ Βοτη6 πα [ἈτΆ1]ΥῪ το] δἰ] 0 η5. 

1. 19. χορὸς εἷς : “ενεῃ ἃ 51η916 σβοσαὶ Ραπᾶ. ΤὍΤῇε δ]]βίοη 15 ἴο [Π6 
Θεωρίαι ΟΥ̓ Θαοτοα ΕἸ ββίεβ 56 ηΐ ΘΨΕΓΥ [ΟἿ͵Γ γε 875 ὈΥ͂ {Π6 5θνεγαὶ ϑίαΐεβ 
το Τεῖοβ. Οπε οἵ {Π656 εἰηθαβξβῖθϑ νυ ἢ ννὰ5 α Πεῖοβ αἱ {86 (ἴτπη6 οὗ 
ϑοοτγαΐίεϑ᾽ σοπαθιηπδίίοη 15 τείεσγεα ἴο 1η Ι΄. ν]]]. 2. 
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ΠΡ πες Ὁ χά, 2..τῶ.--ρῦ 8,1, τ. 

1.. 21. εὐανδρία : “4 ἀἰΞρΙαγν οἵ Παηἄϑομηδ πηθη. 1π|. 5 Ὲ 
Ῥ. 81. 1. 1. διενέγκοιεν, Ξο. [6 ΑἰΒεπίδηϑ. δ 14. 
1. η. ὠφελήσει : 2αςεθέ ἴῃ τηξαπίηνσ, οἴ. 1. νἱ. 14. ὁ 15. 

1. τι, Οὐ γὰρ. .. ᾿Αθηναῖοι. ΤῊΪ5 15 4 ιεβίίοπ, σοποϊπάΐησ αἱ συλ- ΤΥ. ὁ 1. 
λέγειν : “ὙὩΥ 15 1ἴ ποῖ 1π|ι5ῖ πΚὲ ([ῃ6 Αἰμεηΐδηβ ποῖ ἴο ἢδανε᾽ 3 εἴς. 

]. 12. ἐκ καταλόγου στρατευόμενος. Τῆς κατάλογος νγα5 ἴῃς [ἰΞὲ οὗ 
οἰτΖΕη5 114}]6 ἴο τα ἢ] Πα τῪ βεσνῖοθ. ὍΤΠ6 Ρἤγαβε ἱπεγείογα ργαοίίοδ!]ν τηθδη5 
“1ὴ {Πα βεσνίοα οὗ τὴν σουηΐγνυ. 

1.13. κατατέτριμμαι : “Πανα Ῥοτπα (ῃ6 Ὀυτγάεη.᾽ 
1. τό. τὸν οὔτε ὁπλίτην : “ψῈο ἴπ [Πε ἢτϑί ρῖασε (οὔτε... τεὺ Πευεσ 

ΒΕΙνΕα Ἔσξῃ 85 ἃ σοιητηοῃ 50] ἤἴδσ ἰη {Ππ ἰηΐαηίγγ.᾿ ὑπλίτην 5 σοηίταβιεά 
ψΊ ἢ λοχαγῶν καὶ ταξιαρχῶν. [ῃ [πε ΑΙΠεηΐαπ ἀιπὶν ἰΠ6 σαναὶγυ νγὰβ οὗ 
1||Ὲ|6 ᾿Ἰτηροτίδηςβ. 

Ῥ. 82. 1. 1. ὃ στρατηγῷ. .. ἐστιν : “ ννἘ]Οἢ 15 ἃ γΕΓΥ 5814 0]6 απ} Πγ ὃ 8. 
ἴου ἃ βέμπεγαὶ ἰο ἢανε. 

Ἰ. 2. κεχορήγηκε. Απιοηρ {Πς λειτουργίαι οΥ ῬΕΡ]1ς θυτάεπβ ᾿τηροβεᾶ 
οη πε τνγεδίτην (οἴ. 11. ἱν. 6 κατασκευῆς) οπε οἵ {πε οὨϊεῖ ννὰ5 {Πε χορηγία, 
ΟΥ Ῥγονϊβίοῃ οὗ ἃ γαϊπεα Ἵἤοττβ [οσ ἴῃ 6 Ρεσίογιηδηςα οὗ ομε οὗ {π6 σοι- 
Ροίϊηρ ΡΙαγβ αἵ τῆς Τ)Ιοηγϑβία. 

Ι. 3. Μὰ Δί᾽. Νοῖ τεδ}]ν περαιζνίηρ [Π6 απεβίϊοπ, Ρυΐ Ἰεδαϊηρ ἴο Βἷ5 
οὐ περαίϊνα βίαϊεπηεπί. (ς 1. ἵν. 9. 

1. 7. τοὺς κρατίστους ταῦτα : “[Πε πιοδὶ ΞΚΙΠΠῈ] πηθη ἴπ {Πεβ8 ἃ 
τηαίζετϑβ.᾿ 

1, 14. τὴν σὺν τῇ φυλῇ. ὙΤῊε οΠοτερία νγὰβ ἃ Ῥυγάθη οὴ βδοὴ οἵ (δε ὃ 
Αἰβεηΐδη {τῖθεϑ (φυλαί), απ ννῆεπ ἴῃς σῃοότσερτιβ ποιηϊπαϊεα ὈΥ ἢΐβ5 {τ θ6 

᾿Π φραϊηδα [86 νἱοΐοτγ, 5 { θεβσηθη οὗ σοῦγϑα 5ῃαγθά ἴπ [Π6 ρίογν οἱ ἴξ. 
1. 15. ὡς τοῦ αὐτοῦ ἀνδρός ἐστι : “τῃαΐ [Π6 ΞΔ Πη6 ΤηΔῃ ΠΠΔΥ θ6 οχ- ὃ 6. 

Ρεοιεα.᾽ 
Ἰ. 27. τοῖς ἐπιτηδείοις πράττειν : “ἴο ἴμοβε Ὀεβὲ Πιϊεὰ ἴο ροτίοτμῃ ὃ 8. 

{μ6 πη. 
Ῥ᾿ 83. 1. γ. οὐκέτι : “ποὲ γεί,᾽ 1.6. “ποΐ γεῖ ῥγονεά ἴο Ῥε᾽; 97, “πο δ 10. 

Ἰοηρογ, ἴ, 6. “ὙΟῸΓ ΔΠΔΙΟΡῪ π0 Ἰοηρεγ ΠΒοϊ ἀ5᾽ ; {με Ἰαίϊΐϑυ ἰβ ργείεσαθϊο. 
1. το. ἐκεῖνο παρίης : “γοιῖι 416 5] στην ΟΥ̓ῈΓ (μ6 αααϑβίϊοη. Ἡ: 
1. 11. καὶ πλεῖστον, 5Ξ.ς. ὠφελήσει : “ΨὮΥ ἴἰ 15 ἴῃ :ῃαΐ ταϑε μαΐ 5Κ1}} 

ἴπ πδπαρσθιηθηΐ νν}}] θεπεῆϊ ποσί. 
]. 14. οὐδὲ οὕτως : “Ποῖ ἀηγτΐηρ 50.᾽ 
1. 19. οὐχ ἥκιστα δὲ τούτων... φυλάξεται : “πα νυν] πὸ 1655 ἘΠΕΓΡῪ 

11] Πα «νοϊά,᾽ εἴο. τούτων 5 σεηϊίίνε οἱ σοπηρατίβοη αἴζεσ ἥκιστα, ἀπὰ 
τείεγϑ ἴο {π6 ῥγθνίοιιβ οἰδιβαβ. 

1. 24. οὐδετέρα, 5. ἐπιμέλεια. δ 12. 
Ῥ. 84. 1. 1. τοῦ πάνυ Περικλέους υἱῷ : “5οη οὗ ἔπε σγεαί Ῥετίοϊε5.᾿ ᾧ. ΝΒ 

Τῆς ἀβ6ὲ οὗ {πε δἄνεγ 5 Ῥεου]ίαγ; ἡ ΒΘΓα 1ἴ 15 εἰβενμθγα ὑϑεᾶ 1 ἢ ἃ 
ποῦὰη μετα 15 ἃ ϑέγύαί ποίίοη ἴῃ ἴπε ποῦῃ : ρεσῆδρϑβ Βεσα ἴΠ6 παπηδ ᾿ἴβε] ἢ 
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ΧΕΜΝΟΡΙΟΜΝ, ΜΕΜΜΟΚΑΔΙΖΙΑ 70)ς 

ν. ὃ 1. “νεγν ἴατποιιβ ᾽ βιιρϑεβίβ ἐῃ6 δἄνογθ. ΤῊϊ5 γου!ἢ τνᾶ5 {Π6 βοη οὐ Ῥευίοῖεθ 

δ 2. 
ἢ 8. 

8 
ἢ 7 
Σ 8 
9 ἐν.» “:... 

ὁ 10. 

Ὀν Αϑραβία (οἵ. 11. νὶ. 36), σοῃβθαπθηίν Παρ! πηαΐθ, δαὶ ἸαρτΕἰτηαίθα Ὀν 
5Ρεοΐαὶ τοβοϊαίίοη οἵ (ῃς βΡεορὶε οῃ {πε ἀβαίῃ οὗ Ῥεγίο βϑ᾽ ἔνγο δ] δσ (απ 
Ἰερσιε πη 6) 50Π5. 

]. 2. σοῦ στρατηγήσαντος : “ἰῇ γοῖϊ ἡγεῖ δρροϊηΐθα ϑἰγαίορτιβ᾽ ; οἵ, 1. 
ϊ. 18 βουλεύσας. δ νγαϑ 45 ἃ πιαΐϊζεσ οὗ [αςΐ τηδᾶδ 5βίγαίεσιιβ ἰῃ 406, ἀηὰ 

τγαβ οπη6 οἵ {Π6 111-1αἴεὰ σθηθγαὶβ μῸ Τουρηΐ αἱ Ατρίπιβαα (56 1. 1. 18). 
1. 8. ὅπου ἤδη τὸ δυνατόν ἐστι: “ΠΟΤΕ ἴΠ6 ῬΟΞΒΙΡΙΠΠΥ τΘα]]Ὺ 15 ἴὸ 

θεὲ [ουπᾶ,᾽ ἤδη ᾿πιρ]165 νυ μαΐ ἰ5 που γἱησ, ἴο θ6 ἔουηᾶ «ἴεν βεατοῆ. 
1. 13. ἑαυτοῖς : "Δηηοηρ {ΠΕηβεῖναϑβ." 
1. 2ο. καλὰ ἔργα. ϑθ)]εοῖ οὔ Βε το] αἰίνε οἴαιιβα [Ὁ] ουνίηρ, θαΐ ὑτουρσῃξ 

[οσνγατά [ου Ἐπ ρμαβίβ. 
1. 24. ἐν Λεβαδείᾳφ. ΤῊΣ ἀείςαϊ μετα τείεττεα ἴο 15 γεϊαίβα ἴῃ ΤΉυς. 1. 

113. ἴῃ 447 ΤοΙΪπιῖῆε5 ἴῃς ΑἸΠοπίδη σθη6ΓᾺ] ν] ἢ τοοο Αἰμεπίαπ ΠΟρ] 65 
ἀηα οἵδε σοπτϊπροηΐβ αἰίδοκαα σετγίαϊη ἴονγηβ ἴῃ Βοροίϊα, απᾶ ἴοοϊ οπθ ; 

Ῥαϊ οἡ {μεὶγ γεῖπση {Ποὺ νετα ἀοίοαϊεα Ὀγ ἴΠ6 Βοβοίϊαπϑβ αηὰ {πεὶσγ 411165 
αἱ Οοτοηδα, απ Τοϊπηϊᾶθϑ νγαβ ΚΙΙ]6ά. 

]. 28. ἐπὶ Δηλίῳ : “ αἱ (1Ὠε ἰεπαρ]ε οὔ 1) εἰϊατα.᾽ 15 ἀοίεας [5 το] αἰεᾶ 
πη Τῆς. ἰν. 900 Ξη64ᾳ. Τὴε Αἰπεοηΐδηβ μαὰ βεϊζεά [Π6 [βπὴρ]6Ὲ οἵ ΑΡο]]ο 
αἵ τδϊ5 5ροῖ ἰπ Βοβοίίϊαπ ἰδστίτογν, θπέ ὑγεγα ἀθίβαϊθα οἡ {με νγΑῪ ΠΟΙΏ6, 
Β.6. 424. ϑοοτγαῖοβ ΒἰπηβεἸΓ οαρἢ ἴῃ 1Π 15 θα{116. Οἱ. Ιπίγοά. Ρ. χ. 

Ῥ. 85. 1. 7. ὅτε Βοιωτοὶ μόνοι ἐγένοντο. ὙΠ]τΕ οἴαιιβα ἴ5 αιθϑ!]οηΩ, 
Ῥαϊΐ τηᾶν βίαπα νγ6}} ἐποιρῃ. ὙΒετα ἅτε ἴγο Ροϊηΐβ οἔ οοπίγαβί ; βγβί, 85 ἴὸ 
Βρμτίπρ (ἀπά ἱπνααϊπρ) ; βεοοπά, 85 ἴο δοῖτπι] ταναρίηρ. ἘΟσπΊοΥ {Π6 
Βοεοΐϊαμβ νγεσε Ῥδτγεῖν ἃ τηαΐοῃ ἴῃ (ῃς βεϊὰ ἴον [Π6 Αἰπεηΐαπβ, Ἔνεη 1 
411 {Πεῖτ 411165 ; πονὺ {πεν (Ὠτεαΐεπ ἴο ἱπναάς Αἰῖοα Ὀγ {μϑτηβεῖνεθ. Ἐὸοτ- 
τηειῖν “ΒΕ ἴῃς Βοροιίδηβ ἡγεγα ὈῪ {Πϑτηβεῖναβ, [μ8 Αἰμθπίδηβ γασαφεα 
Βοεοῖία ; πονν ἵμετγε ἰ5 ἃ ἴξαχ 1εβὲ {πε Βοβοίίδηθ πηᾶὺ τάνᾶρε Αἰῖσα. 
Οπε νου] μονγενεσ Πᾶνε ἐχρεοίεα ἐρρίςενν ᾿τεγαιῖνα. 

1. 12. εὐαρεστοτέρως διακεῖσθαι : “15 τηοτα ἱπο]η6α ἰο βαρροτί.᾽ 
4 οἱ. ἀνερασθῆναι: ἐἴτο [8]] ἴῃ Ιονε αραΐῃ ψ ἢ, τεοονετ {μεὶγ ἀεβίτε ἴοσ.᾽ 
Ῥ 88. 1. 2. καὶ ὡς : “«πᾷ αἴξο 1Παἰ᾿; Ξεοοπά σοπβίγαυοσίοη δἵΐεγ δεικτέον. 

1. 4. εἰ τούς γε... γεγονέναι : “1 νγε γγετε ἴο γετηϊπα {ΠῈπὰ μον ἔΠΕΥ 
μαα Πεατά τμαΐ {ποῖσ ἀποδβϑίοσϑ, ἔγομτι ἴῃ 6 βαι]ϊοϑί {{πη|65 οὗ υυβῖοἢ τνα μαναὰ 

τεροτᾷ, θοτε {μεπιβοῖνεθ Ὀσάγεὶγ. ἀκηκοότας 15 οἰεατῖν ρῥτεαϊοαίίνε (οξ, 
αὔονε ὃ 8 ἀποδεικνύντες... ὄντα). ἘῸΓ Δπαϊοροιιβ σοπϑίσιο ]0η5 
ΓΕ το. 1. 11. 2 ἔχων διαμνημονεύεται, Ῥ]αΐ. Μεῤ. όοο Α εὖ πολεμηθεὶς 
μνημονεύεται. ὙἼΤἼΕ οἴατιθα ἀδβρεπᾶεπί οα ἀκηκοότας 1 15 ἀρίστους γεγονέναι. 

1. 6. Ἄρα λέγεις : “1 ρτεβιιπλβ γοιῦ τεξεγ ἰο.᾽ (ΟἹ. 1. νί. 1. 
τὴν τῶν θεῶν... . ἔκριναν ; “πε οσοπίεϑι Ὀεΐνγεθη {Π6 ροάϑ (Ροβεϊάοη, 

ἄοποι οἵ {ῃε ποις ΜῈ]1, απ Αἴμεπα, ἄοποσ οὗ ἔπε βαογεά οἱΐνε ; {Π8 

ςοπίεβέ Ρεΐπρ' ἔοσ Ξῃρσειηδου ἰπ Ατιΐοα) ὑγΒΊ ΘΒ. νγᾶϑ τείεγγεά το ἔΠ6 ἀεοϊξίοη 
οὗ Ὀξοσορϑ ἀπᾷ ἢΐ5 φοπῃβε]]οῦβ θεοδτιβε οἵ {Ππεῖτ ἡγοσίμ. οἱ περὶ Κέκροπα : 
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πες Σ᾽ 8... Σά. "56... τῆς 

οἴ 1.1. 18 τοὺς ἀμφί. ὙΠα 4]1πΞΐοη ἰ5 ἀου Ή]655 ἴο [Π6 πιηοίίοηβ οὗ με ψ,, ὃ 10. 
βουλή οἵ σουποῖ! οὗ ρηποεβ ἤοτη με βασιλεύς ἱπ Ἰεσεπάδτν {{π|65 15 
τερτεβθηΐεα 85 Βα ̓ π14}}Υ σοπϑι την, ταοτα Ἐβρεοῖδ!]ν ἴῃ 7εαζεξαί Ἰπαπαϊτίεβ, 
σε Ηομχι. 71. χνῖϊϊ. 503 544. (σξοῦορϑ νγὰβ {ΠῈ τη 168] ἢτϑί Κἰπρ οὐ ΑἸ ΠΘη5, 

1. 7. Δέγω γάρ, καὶ... γε: “1 ἀο, ἀπά 4]Ξο, εἴς. 
1. 8. τροφὴν καὶ γένεσιν : “ ὈΙτίῃ «πα Ὀτεεάϊηρ. ὙὍὯὨδ σατίοτιβ τονθῦβα 

Ὁ͵άοΊ 15 ἴῃ τη! ϑίϊοι οὗ [ΠςῈ Ἡ οπηετῖο νεσβίοη οἵ ἴῃς Ἰεσεηά, 72. 11. 546 5η4.: 
οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αθήνας εἶχον, ἐϊκτίμενον πτολίεθρον, 
δῆμον ᾿Ερεχθῆος μεγαλήτορος, ὕν ποτ᾽ ᾿Αθήνη 
θρέψε Διὸς θυγάτηρ, τέκε δὲ ζείδωρος ἄρουρα. 

ΤῊΘ βαπὶῈ ὕστερον πρότερον ΟὐουΓ5 Εἰβενγηεσθ, 6.5. σου. Ομ. ἵν. 208 
γαμέοντί τε γεινομένῳ τε, ν. 264 εἵματά τ᾽ ἀμφιέσασα θυώδεα καὶ λούσασα, 

ΧΙ. 124 θρέψασα τεκοῦσά τε. ΑΡΡΑΓΙΕΠΙΥ [Π6 τῆογα ἱπιροτίαπί ἰ5 Ραξ 
Βχτϑί, γαΐποσ {μαπ [Π6 φαυ]εσ. 

τὸν ἐπ᾽ ἐκείνου γενόμενον : “ὙὙΠΪΟΉ ἴοοῖκ ΡΙδοθ ἴῃ ΒΪβ {{τη6.᾽ ὍΘ 
Ἰερσεπᾷ 15 {παὶ {πε ΕἸειβι πίαπβ Ὡπάεσ ΕὈΤΊΟΙρΡτιβ πα θ γα  οἡ ΑἴΠεπβ, Ρὰζ 
ψγοτα τορυϊςεά ὈΥ Ετεςομίμειβ. [Ι͂ῃ βοπα δοοοιηΐβ ἴΠ6 Ὑγ8Γ ἰ5 τεργεβεηΐϊθα 
85 ἃ ῬΘΠΟΓΑΙ 4554} Ὀγ {Π6 ([Π6Π} πεϊσῃ ουτησ ΤὨγδοϊδη ἔτ θε5, ΒΈΠοα 
ἐχομένης ἠπείρου πάσης, “ 411 [ῃε πεϊρσῃθουτίηρ τερίοη, 

1. το. ἐφ’ Ἡρακλειδῶν. ΤῊΪ5 τείειβ ἴο {ΠῈ νγασ νγασεὰ ὃν Επγυϑίμειβ 
οἵ Ατροὸβ προὴ Αἴμεπβ αἴϊοσ ἴῃς ἄδβαῖῃ οἵ Ηδγδοὶθβ, ἰπ ογάδσ ἴο φομΊρΕ] 
1η6 Αἰμοηΐδης ἴο ϑυσσοηθσ ΗἩδγδο θ᾽ σοὸπ5 ἴο Βῖτη. Ηφξ νγαᾶβ, ΠΟΎΥΘΥΟΊ, 

ἀείεαϊοα «πὰ 5]αἷπ Ὀν ΤΠαβειβ ἀπά οἴμεσ Αἰμεβηΐαη Πογοαβ. 
1.11. ἐπὶ Θησέως. ὅϑ.ο0 ἢ} τγετε ἢἰβ νγαῖβ ἢ (ῃ6 Απιαζοηβ ἀπά 

Οεπίαμτϑ, πολεμηθέντας ἀρτεεβ ψἱἢ πολέμους ππάοτεϊοοά, πολεμεῖν, πΚ6 
ΤΠΔΩΥ ΟΠ οΓ ἰπίγαηβιτϊνε νογθ5, τα Κίηρ' ἃ σοσπαΐς αοοιβαίϊνε ἴῃ ἴῃ δοῖϊνο. 

]. 12. τῶν καθ᾽ ἑαυτοὺς... ἀριστεύσαντες : “ἴ0 ἢανε Ξιγραββεα 8]] 
1Βεῖγ σοπίεπιρογασίεβ. : 

1. 13. εἰ δὲ βούλει, τηπιο ἢ Πα τε (νυ ΒΙΟἢ 15 ἔτοπη ϑοἹοὺ ἴῃ 1, αἴϊπ, “οσ ὃ 11, 

ραΐη.᾽ ὙὍΠα οδιίβεβ [Ὁ]ονηρ ἀτὸ οὈ]θοῖβ οὗ λέγω (ᾳηἀετϑῖοοά), “1 πλᾶν 
τεῖεσ ἴο. 

]. 15. αὐτοὶ καθ᾽ αὑτούς ; “ἸΓΠουΐ 4111ε5.᾿ 
1. 17. πλείστην τῶν προγεγονότων, σεηϊτῖνα οὗ σοπιρατίβοη ὙΠ ἃ 

Βαροι]αἰῖνα, ἃ5 ἀῦονε ἰν. ὃ 11 οὐχ ἥκιστα : “[ΔΤ τηοτο ἴπδπ ΔηῪ Ὀαίοτο 

1πεπλ.᾽ ΤῊ αἰ]υβίοη 5 οὗ οουγβα ἴο ἴῃ6 στϑαΐ ἱηναβίοηβ οὗ Ατίῖσα ὈῪ 
τε Ῥοσϑίαπμβ, γῆ. ἀπᾶοτ Π Ατῖιιβ εχίεπαβα ἴΠ6 Ῥεγϑίδη ἐπηρῖτα ονεσ ΤΉγαςα, 
Ἰαυπο θα Θπογμηηοιβ Ἀγπλῖϊε5 ασαϊηξὶ ὕτεθοθ, ἀπά (τόσα ματα] τ] ἀπά 6Γ 

ΧΕΓΧΘ5, βασοεββου οὗ Παγίιι5) ἐχεουίθα πιϊρ Υ νου ΚΒ οὗ ννασ, 5ο ἢ 45 ἴῃ 6 
Βτίᾶσε οἵ θοαδΐϑ δογοββ ἴμ6ε Ηε]]εβροπῖ, ἀπα ἴῃ σαπαὶ [πγουρὴ Μοαῦηΐῖ 
Αἴδοβ. Αραίηβε Τλαυῖιβ [Π6 Αἰμεπίδηβ ἔοα σης ῥγαοί!σα!ν ἀπαϑϑιβιβα αἵ 
Μαγαΐδμοη ; αραϊηβὶ Χεγχεβ {πεν ἰουσῃϊ ἴῃ σοππποίίοη νγἢ τῃ6 Ῥεϊο- 
Ῥο )πεβίαπθ, ὙΠῈ γΠο]Ὲ Ράββαρο ἰ5 ἃ ᾿πϑίογοαὶ ραποσυτῖς, ΒΊΟἢ 566 ΠῚ5 
ουἱ οὗ ομασγδοίοσ ἴῃ ἴΠ6 ταουτῃ οἱ ϑοςταῖςβ (οἴ, Ιηϊγοά. Ρ. χΧΧΥ]). 
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“ἢ 1. 

ἃ 12. 

ΧΕΛΝΟΔΗΙΟΜΝ, ΜΕΜΟΜΑΔΒΙ27ΙΑ 1}. 

1. 2ο. οἵ δὴ καὶ λέγονται : “ ἀπά ἴῃ {Π6568 ἄαγϑ, 85 ἴῃ ΘαΤ] ΘΓ ΟΠ65, ΟἿΓ 
[οτγοίδι μθυβ, γα τὰ το] ά,᾽ εἴο. 

Ἰ. 22. Τοιγαροῦν : “ αηὰ [{}15 15. ηγ. ὙὍΠδ οἱαΐτα ἴο Β6 {π6 οὐἱρίηαὶ 
πα ππαϊβιυσρεαὰ ἱπῃαθ απ (αὐτόχθονες), 15 ΔπΠοΟΙΠΕΙ βΒίοοϊς ἰορὶς οἵ 
Αἰδοηΐδη ραπερυγὶϑίβ. (ΟΕ Ηάῖ. ἱ. δ6, νἱῖ. τόι ; Το. 1. 2, 11. 26 : 
Ρ]αῖ. ,ἥεριοχ. 237 Ὁ; Ἰβοοσ. 2072. ἵν. τό, εἴο. ΤῈ Αἰβδηϊδης, ἱΐ 
νϑα5 τηδἰηϊαϊηθα, νεσα 16 ΟΩΪΥ Οτροκθ 0 Πμαά πενοῦ ὁμαηρθα {ΠῸῚΓ 
Δοάθ. 

Ἰ.. 22. ὑπὲρ δικαίων... ἐκείνοις : “ὙΠ 6 {πον Παα αἰδραΐοβ ἀροῦὶ {Πεὶγ 
τὶ 5, τοίουγθα τῃ6 ἡποβίϊοη ἴοὸ {ΠῸ πὶ ἃ5 διρίτετβ.᾿ ΤῊΪΒ5 15. ΡΤΟΡΑΌΪΥ ἃ 
ῬΟΪΪϊς ννὰν οἵ «ἱ!υάίησ ἴο {Π6 ἴαοΐ {Παΐ [ῃ6 ΑἰΒδπίδηβ τας ΑἸΠθηβ {Π6 
7μάϊοῖα] σεηῖτα οὗ {Π6ὶγ Δ]]ΠἸαποθ; δῃ δοῖ οἱ {πδῖγ ρατί ψνῃ οι {Π6 41]165 
σοι] αἰηθα οὐ (ἱ, ΤΒας. 1. 77. 

Ῥ. 87. 1. 5. γενέσθαι, ἀ5 1Ποιρὴ ἀλλ᾽ Πα Ῥϑβϑὴ [Ὁ] ονγθα Ὀγ οἶμαι. 
1. 8. εἰ δ᾽ ἐπιμελέστερον, 50. χρῷντο. 
Ἰ. 9. πόρρω που εἶναι : “ 15 ΒΘΘΙΙΪΠΡῚΥ (που) νεΕΥῪ ἰατ ΟΥ̓, 1.6. “11 θὲ 

ἃ δατᾷ (Βϊηρ ίοσ τῃς οἰΐγ (τῇ πόλει, εἴῃϊς 441.) ἴο αἰἰαΐη.᾽ Ηὸον ἴαν {πε 
Ρταῖβα οἵ ϑραγία νυ ῃῖ ἢ ΓΟ] ονγ5. τθα]]ν ΒοΙοηρβ ἴο Ῥϑυίο]85 [8 γοῦηΡΈΓ, 
ἀηα Πονν ἴασ ἴο ΧΘΏΟΡΠΟΙ, τηαΥ 6 ἃ αιοϑβίϊοη. 

1.11. ἀπὸ τῶν πατέρων ἄρχονται: “ΜηΟ Βαρίη ΜΠ {ΠΕῚΓ οὐ 
[αἴ μοῖβ {πεῖγ οοπίειηρε οὗ {Πεὶγ εἰ άουβ. ΟἿ, {Π6 βίουυ ἱπ Οἱο. οἷ .ϑϑγθεί. 
8 63. 

Ῥ. 88. 1.6. Τοῦτο γάρ τοι... ἐστι; “ὙὮΥ, {παῖ 15. {Π6 γεῦὺ 1πὶησ 
ὙΥΒΙΟἢ ΘΌΤΡιξ 5 πιο. 

1. το. ἐκ τῶν δεδοκιμασμένων : “ἴτοΠ] τηθη οἵ ρῥγονβᾶ ψοσίῃ.᾽ ὙΠῈ 
Αἰδεπίαπ Αγεοραραβ, {κὸ (ῃ6 Ἀογηδῃ ϑεπαΐβ, νγὰβ ἢ]]6α ἀρ του {πῸ 
ταηκβ οὗ ἴῃοβα ψῆο Ππαά ραββεᾶ {ῃεὶγ δοκιμασία (οἵ. 11. 11. 13 ἀπο- 
δοκιμάζουσα), ἀπᾷ Παᾶ ΠΙ]εα ἱπιροτίαπί Ρῃθ]ῖς οβῆσεβ ἴο {πε Ρῃθ]ῖς 

βαιἰϑίδοίςοη. 
Ἰ.. 24. αὐτοσχεδιάζουσιν : “ἴακα [Π6 τηδίίογ βαβι]ν,᾿ “ ἔτδὲ ἴο Ἰπιοῖς ἴῸσ 

τμεῖσ Κπον]εάρα. 
1. 27. τῶν πατρῴων στρατηγημάτων : “ οἵἉ γοῦΓ ἀποεβίουϑ᾽ οα Πρ ΑΊΘ5,᾽ 

ἱποϊ παΐησ τΠο56 οὗ ἢἷ5 σταπαίαί μον ΧαθΒίρραβ, {Π6 νἱοΐοσ αἴ Μγοδβ, ἃ5 
νν 61} δ5 [Βοϑε οὗ 815 (αἴ πεσ Ῥευῖο 65. 

Ῥ. 89. 1. 8. Οὐ λανθάνεις με. .. ὅτι : “1 566 γΕΙΥ ΜῈ] {Παΐ γοι.; 

Του ]ς οοπδίγαοίίοη. 
1. 9. οὐδ᾽ οἰόμενος : “ψίτμουΐ (πϊπκίησ ἰπ τμ6 Ἰεαβε᾽ ; τείεστίηρ ὕδοκ 

ἴο οἶμαι ἴῃ 8 22. 
]. τ6. μέση, 5ς. ἡ χώρα : “1Βε σουπίγτγυ ἄονπ 115 οεπίτα.᾽ 
1. 17. Μυσοὶ καὶ Πισίδαι. ΤΉεΞε {τἰρα5. τα πηθηϊ πε ἰοροίποσγ, 

ΑΙ ιαῦ. 111. 11. 22, 5 Ἰανν]ε85 ἀπα ργεάδίογυ {π|0ε5 πο] ΐηρ ροββεϑϑίοπ οἵ 
ΤΑΔΩΥ ἱπιροτίδπξ οἰτἴε5. ἀπα βίγοηρο]45 ἴῃ {ΠῸ Ῥετγβίδη Κίηρ᾽5 (βασιλέως) 
ἀοπιϊηΐοηβ. (ΟἿ αἰδο “παό. 1. 1. 11. 
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ἌΟΤΕΝ Φ 86, 2. 16---. 2, 2. τό. 

1. 22. μέχρι τῆΞ ἐλαφρᾶς ἡλικίας : “ἀπτίπρ {Πεὶτ ἀρὶ!ς ρετϊοάᾶ οὗ 116. Μ΄. ὃ 27. 
ἌΝ Βεσε {πε 1άδα Ὀΐ 4 ἠζηγεῖέ 15. Ἰτηρ]164, μέχρι οαπ ΡῈ υβεά εἰΐμοσ τ 
ἃ Ῥῆγαβα ἱπηρ] γίηρ ἄστὼ ἠοῖ" (οἴ. 1.11. 35 μέχρι πόσων ἐτῶν) οὐ τεῦ ἰο τυλαΐ 
2οϊγιέ. 

1. 25. τῆΞ χώρας Περεπα5 οῃ προβολήν. 
Ῥ. 90. 1. τ. Γλαύκωνα, ῬτοίμεΓ οἵ [Π6 ΡΒ] ΟΞορμοσ Ρ]αίο. Ηδ απᾶ μϊ5 ΨΊΙ. καὶ 1. 

Ῥτοίμεσ Α ἀεδϊτηδηΐαϑβ ἀγα Ἰεδάϊηρ ΟΒαγασίοιβ 'ἴπ Ρ]αἴο᾽β ἔδτηοιιβ ἀϊδίορια, 
716 Κεῤιόξ|ε. 

1. 2. οὐδέπω. .. γεγονώς. ΕἸρΗΐεεη νγα5 [ἢ6 ἀρὰ δἱ Αἴῆεης ψΠεπ 
[11] οἰ ΕΠ ΖΘ 5 ΠΡ νγὰ5 τεδοῃθά. Βυΐ νγἘ1]6 ΔΠΥ οἰτίζεπ μα {μεδοσϑοδ! 
{86 τῖρμι ἴο δἀ άτθβϑ {86 ρβεορὶβ, 8 σου]ά ποῖ σοτηρεὶ [ἢς ρεορὶε ἴο ᾿ἰβίθη 
ἴο Βίπη ; Δπ4 τγὰὲ τὲ ἰο]α Ὀγ Ρ]αΐο (2 γοί. 319 (ΟἽ μαΐ 1 ππδοςθρίδθ!α 
βρεάκεῖβ ουἹα ποῖ ἀεβῖδσὶ ἤθη Ἰἰαυρῃθα ἀπ ςῃοιίεα αἱ, {με οὔήοετθ 
(τοξόται) οτοῖθ]ν τοτηονεα {μετ : μεποα Ποτα ἑλκόμενον. 

1. 4. παῦσαι ἑλκόμενον : “5ἴορ, 1.6. ἴτοτη ἰγγίηνσ, αἰΐλοισῆ Ἠ6 νγαβ 
ἄτασσεά,᾽ εἴς. 

1. 6. τὸν Γλαύκωνος. ΤῊΪΚ ἰ5 Ὧἃη ΟἸεγ ΟἸδιοοπ, σταπᾶ-πποῖς οὗ {μ6 
οἴμοσ. Οαστηϊάεβ 15 50η νγαβ σουβίη ἴο (τιτα5. Ηδ ἴοοκ οδῖσθ ὑπᾶεγ 
της ΤΗΪτΥ Τγταηΐβ, ἀπά {6]] ἴπ Ῥαίι16 πσμεπρ ἀραϊπθὶ ΤἬσαβυθαϊα5. Ηδς 
15 [π6 Πετοὸ οὗ οπε οἵ Ρ]αΐο᾽ 5 .ϑοεγαΐίζε ἀϊδϊοριιβ. 

1. 9. ἡμῖν. ἘπΕϊς ἀαίίνε, “νοεῖ [815 οἷν οἵ οὔτϑ.᾿ δ " 

]. το. καλὸν γάρ: “«πᾶ ἃ ἤπε (ῃΐϊηρσ ἴοο. 
εἴπερ .. . ἀνθρώποις : “45 ΔηΥ ἰη {πε νου]. 

1. 23. ὡς ἂν τότε σκοπῶν. ΤῊΘ ρΡῆταβε ἴ5 6] ρα] τε 'α5 (ἢς ψου]Ἱά ὃ 4, 
Ῥὲ ἀοίηρ) 1{ Ἐδ6, γχεσε δ ἴΠ6 πηοτηεπί ροπάεσγϊηρ. 

Ῥ. 91. 1. 8. ἐνδεῶς ἔχουσιν : “5"ον « ἀεβοϊεπογ.᾽ ὃ δ. 

“1. 9. παραλείπονται : “τε Ὀεϊηρ Ομ τἰεἀ ΔἸτοσείμογ. (, παρέλιπες 
Ῥεϊον. 

]. 2ο. καὶ τὰ ὄντα : “ενεη ψ]αΐ οπε ἢδ5 αἰτεδάν. 
1. 28. οὕτω γε ἀπὸ στόματος : “ οἵ-Παηά,᾿ “ΌΥ ν»οτά οἵ τποπίῃ.᾽ 

᾿Ῥ, 92. 1. 1. τὴν γε πρώτην, 50. ὥραν : “7π5ἰ αἱ τοί, ζ 10. 
1. 3. περί γε φυλακῆς. ΤῊΕ γοτέγις᾽ τη ὑγΕΓῈ Θρεοί!]ν ομαγσϑᾶ υἙ 

[Π6 στιατάϊδηβῃὶρ οὗ [Β6 ἱτοηίϊεσβ. (ἱ. ἀρονε νυ. 27. 
1. 9. ἔγωγε, 5Ξο. συμβουλεύω ἀφαιρεῖν. δ᾽ 

1. το. τὰ ἐκ τῆΞ χώρας : “ ΡΓΟΡΘΙ 22: (Π6 σοππηίγγ,᾽ Ραξ [Π6 ῥσεροβίξίοη 
15 σοβεη ἴο 51 {πΠ6 ἰά6θα οὗ τοπιοναὶ ἰπ κλέπτεσθαι. ΓΟ, “παό. 1. ἰϊ. 18 
οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἔφυγον. 

1. τό. τἀργύρεια. ΤῊΕ 5[1ν6Γ τηΐπε5 οἵ Με. Τδατίατα (οἵ. 11. ν. 2, ΝΊ οἶα). ὃ 12, 
ὙΒ6β6 πλΐπ65 ἡγοτα ἰεΐ ἴῃ ψατίοιιβ Ἰοΐβ [Ὁσ ἃ 5! πη Οἱ ΤΠΟΠΘΥ ἄονγῃ, ὁπ Ρετ- 
Ῥεΐμδ] Ἰδαβα ; δηᾶ {πε βίαϊε ἀεγίνεα ἃ ΠυτΠοῚ τενεηπα ἴτῸπὰ [6 “ τογα]γ ἢ 
οὗ οπα ὑνγεπίνυ-οὐτίῃ ρατί οἵ ἴῃ 6 στοββ ἀππτ8ὶ ρτοάποθ. Χεποόρθοη ἴπ Πῖς 
ἱγαοῖ 726 Κγόείζραϊ τς, ἐμ αρΡ. ἵν, ΞΒρεακβ οἵ ([ῃ6 ἄδοδυ ἴῃ [Π6 ρχοάαυοίνεμεςς 
οὗ [Π6 τηΐηθβ ΒΊΟΣ δα ΔἸγεδαν 5εΐ ἴῃ, ἀηα ξΞξιιρσαεϑίβ 5οιὴ8 τοπιεαϊεβ. Βαΐ 
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δ 

8 19. 

ς 18, 

ξ 2. 

ὃ 4. 
ἢ δ. 

ξ 86. 
ὃ 7. 

ΧΕΛΝΟΣΠΟΛ, ΜΕΖΜΟΚΑΔΙΣΖΖΙΑ Ως 

1ῃ6 Τηΐπ65 ἡ ΈΓΘ ΤΟ ]ν Βεσϊηπίηρσ ἴο 6 οχμαιβίθα. ΟΕ, ΠΟΘΕΝ ΤῬμὦ. Ξε». 
οΓ 4 ἕλη, 11. 404 544. 

1.24. ὃ ἐκ τῆς χώρας... σῖτοΞ. Ατίΐϊοςα Παά Ἰοηρ Ῥεθὴ ππᾶσξσ {Π6 
πϑοαββιῖν οὗ ᾿τη ροσίϊηρ οοση, ΒοΟΘΟΚἢ (2 κό. ἤεογι. οὗ Αἰ ἐλόγις, ᾿. τ 10) ςα]- 
οὐ]αῖες {Π6 «πιοιπί ἱπηροτίεα αἱ οπε-[ἰγ οὔ [Π6 ἰοΐα] σοπβαμπηρίΐοπ. Τ Πα 
σοτη πγὰ5 ὑσοιρηΐ ἴτοπὶ Ῥοπίιιβ, ΤἭταςθ, ὅυτῖα, απα βἰβεννῆεσθ. Νὸ ροϊπί 
οὗ {Ποῖτ Ἔεχΐθγπαϊὶ ρο] ον νὰ τορατάβα ἃ5 τηοσγα ἱπηροτίδηΐξ Ὦγ {Π6 ΑἸΠεπίδηβ 
18 8π {Π6 ββουτγίηρσ οὗἨ τπιηϊπτεττιρίθα ἀσοθββ ἴο {Π 656 ΒῈΡΡ 165. 

Ῥ. 98..1. 4. μυρίων οἰκιῶν. Βοεοκὴ (μό. Ζεο»ι. οὗ «ἐλεγις, 1. 52) 
Τοοοηβ ἴΠπ6 ἸΠΠΑΡΙΔηΐβ οἵ Ατίϊοα ἀθοτιῖ [815 ἐἰπη6 αἴ 13 5,οοο ἔτεε Ῥείβοῃβ 
ἀπ 326 5,οοο 5]ανεβ. ΟΣ {Π15 ροραϊαδίϊοη δ δβεϊπηαίθβ ᾿ϑο,οοο ἃ5 ᾿πῃ δ ῖ.- 
δηΐβ οἵ Αἰῃδηβ δηὰ {πε Ρίγδειβ. 

]. 6. πῶς οὐχ. .. ἐπειράθης : “Ψην ἄοη᾽ νου ἰτυ, εἰσ, ὙΠῸ δοτῖϑί 
ΘΧΡΓΕΒ565 ᾿τηραίίοθησα. (Οἱ. Βορῆ. Οδα. 7». ΙοΟ2. 

1. 9. τάλαντον. ἼΠε Ατες ἰα]εηι (οὗ ννεῖσ ἢ) νγὰϑ ἀθοσὲ Πα] ἃ πυπάτοά- 
ψνεῖσῃϊ. 

1. 18. ἐνθυμοῦ δὲ τῶν ἄλλων. Ηδετο ἀραΐϊῃ νγα πανα ἔνγο οδ]εοῖβ ἴο {Π6 
νεῖ, ἢτβί, [Π6 Ῥεῖβοπαὶ τῶν ἄλλων ; ββοοπά, {Π6 οἰαιιβα πότερα κ.τ.λ. 

Ῥ. 9ά. 1. 6. προσιέναι τῷ δήμῳ ; “σοπα ἰογνγατά ἴὸ δάάγεθβ (Π6 
ἀϑϑευ ὈΪγ.᾽ ΟἸΠασπηῖάεβ ἰ5 ἱπίσοάποεα 45 Δη δχαοί οοπίταβε ἴο Πϊ5 ἰοσνγατά 
πορθενν, ΟἸδισοη ἴῃ6 γΟΠηΡΈΓ. 

1. 8. τοὺς στεφανίτας ἀγῶνας νικᾶν : “ἴο νἹΠ ἴπ οσοπίεβίβ, μανὶηρσ ἃ 
τυτεαῖῃ ἴοτ {Πεὶγ ΡτΖο,᾽ δ5 ἀἰβεϊησ ]5Πη64 ἰτοτὴ ἀγῶνες ἀργυρῖται οτ θεματικοί, 
ἴπ ΒΙΟΒ της ῥτίΖζα οοπϑίβίεα οἵ ῆοπευ. ὍΤὴδ [ΟΓΠΊΘΙ ΕΊῈ δϑιθβαπηεα {Π6 
τότ ΠΟΠΟΌΓΑΌΪα. 

1. 9. τὴν πατρίδα. ... εὐδοκιμωτέραν ποιεῖν. Α νἱοΐοτν σαϊπεά δ οπ6 
οὗ ἴῃς ἴουγ στεαδΐ ἐδββίϊνα 5 (ΟἸυ πρίδη, ϑιμπΐδη, Νεσηθαη, Ῥυί Δ Π) ννὰ5 
τερατβα 85 σοπίδυγί θ᾽ ̓ΤΩΤΘη56. ΠΟΠΟΙΓ ποΐ ΟὨΪΥ Οἡ ἴΠ6 νἱοΐογ Ραΐ ἢ 
Ἠϊ5 βίατε ; ἀπ 6 νγὰβ τευνατβὰ δοοοσαϊη συ ἢ στοαί ἀἸβεποίίοπβ ἀπ 
ῬΠΊ] ΕΚ α5. 

1. 14. ὀκνοίη δή : “5Βου 14 αεύγεα ἦν ἀφο] πε,᾿ “ 5Που]α ἀβο] πε αγζεγ αἰ ϊ,᾽ 
1.6. ἴῃ 5ρ1[6 οἵ Π15 βρεοὶδὶ οἱ. 

"τῇ, καὶ ταῦτας ὉΕ 1 ἦν. 8; 
ὧν ἀνάγκη... ὄντι. ὧν ἴ5. ἴη ἀοι!θ]ς ἀδθρεπάεποε, οη ἐπιμελεῖσθαι 

Δα οη μετέχειν : “ ΔἸ[ΠουΡῊ [Π6 ἱπίεγοβίβ νῃ ἢ γοῖ τοπιβα ἴο στιατά, γΟἹ: 
ΠΘΟΘββατν μαγθ γοῦτϑε] ἃ 5Βᾶτγα ἴπ, ἴῃ νἰτίπε οὗ γουΓ οἰ [1ΖΕη5}1ρ.᾿ 

Ῥ. 95. 1. 4. κατὰ μόνας, “4]οπε.᾽ 
1. 8. παριστάμενα : “ πιαηϊΐοπι {Πετηβεῖϊνεϑ. 

Καὶ σέ γε... ὥρμημαι. ὙἼΠε γε ΕΠ ΡΠ βῖβεβ {Π6 βεπίεποβ, “ ψΕ]], 
ψΠδὶ 1 Πᾶνε πηάειίαϊζεη 15 ἴο ρτονε ἴο γοιι; εἴς, 

1. 9. οὔτε... οὔτε, ἰγ4η5. “ ἰηβίεδα οἵ, “ οτ.᾿ 
1.11. τοὺς κναφέας αὐτῶν, 2αγέ. ρε»1., “ἴῃς Π1]]6γ5 ἀτηοηρ ἘΠοτη.᾽ 
1. 18. οὐ γάρ : »072716 67177)1, ὙΥ1Ὲ. ὁπ εἴς ΠΟΑΤ 6πα οὗ βεῃίθποβ, 
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ΠΡ. Ὸ ῸΣ, Ζ, τότ-- Ὁ ΟἿ; Ζ. 3. 

1. 2ο. φροντίσασι... . καταπεφρονηκόσιν, ὙΠα δοτῖδί ρῥατίϊοῖρ]6 εχ- ΨΙΙ. δ ἢ 

ῬΓΕΒΘΕ5 8η (κί, “ηῸ ΠΕΥΘΙ αἱ δὴν [τὴ {Ππουρῃς ἀρουΐ᾽ ; {Πε ρεγίεοι 
ῬδυίοΙΡ] 8 ἜχΡρυαββεβ ἃ 2γέξεγιέ σίαίθ, ἴῃ 6 σοπβεήπθποβ οὗ βοιποίῃϊησ ῥαϑβῖ, 
“ΔΠα Πανθ ΠΕΡΕῚ Ἰεατπηβα ἴο ἀεβϑρίβα νου. (ΟΕ, ἀοοάν. Μ. «πᾶ 7. 18. 

1. 24. Καὶ γὰρ οἱ ἕτεροι: “γεϑ, ΔΠ4 ῬΘΟΡΙα 40 50 ἴῃ οἵποσ οἰἴτουτη- ὃ 8. 
βίδῃσεβ 4]50.᾿ 

1. 25. θαυμάζω σου, εἰ. ΟΥ̓ 1. 1. 11 Σωκράτους. 
ἐκείνους, Ποῖα -- [Π6 1αϑί- πε] ΟΠ 66, οἱ ἕτεροι. ἡ Ο 816 ΤποΥ6 τοτηοΐα 

τότ {Π6 ϑα ]εοῖ ᾿π παπᾶ. (ἐ, ΤΝ, ||. το ἀπὸ τούτων. 
1. 26. προσενεχθῆναι : “ αςε,᾽ “ἀ64] ν Ἰ.᾿ 
1. 27. μὴ ἀγνόει σεαυτόν. Α ναιϊαίίοη οὗἩ [86 οοἸερταίεα ΤεΙρηῖς ὃ 9. 

τηοίίο γνῶθι σεαυτόν αΔἀορίεα ὃν ϑοοτγαίεβ. 
1. 290. τὰ τῶν ἄλλων πράγματα. Οπε ἰ5 παΐιτα!]}ν τε υϊπ θα οὔτε τνοτᾶς 

οὗ ΟἸγίβι-- - })ίε νἹῖ. 41 “Απα ἢν Ῥεῃο]δβέ ποι ἐμ τποίς {Παΐ 15 ἴῃ ἢν 
Ῥτοίμετ᾿β εγα, θαΐξ Ῥοσοοῖνεξί ποῖ {Π6 θεαιϊὴ {Παΐ 15. ἴῃ [Π]π6 οὐνὴ Ἔνθ ὃ 

1.. 31. καὶ μὴ ἀμέλει τῶν τῆς πόλεως. ΤΗΪ5 5 ποίῖ ἴῃ οοηίταάίοίίοπ 
ΜΙ [Πς Ῥτεσερὶ }π5ὲ Ἔχργεββεα, ϑεγνίοθ ἴο {Πς βἴαϊε 15 ἱπῃηροββίθ]α 1] ἃ 
τὴ Παθ ὈΥ 561{-Ἔχαυηϊπαίίοη ἀπα 56] [-ου]ίπτο πίε Ὠϊπιβεὶῇ ο Π]] ἃ 
Ἰ56 [ἃ] Ρ]δοα πη {Π6 5ἰαΐθ. 

Ἐ:96. 1 κε: ᾿Αριστίππου. (ΟΥ̓ 1. 1. 1. ὙΙΠΠ8Ὶ 
1. 8. οὐχ ὥσπερ... . ἐπαλλαχθῇ : “ποί ΠΠκὸ ῬΘΟρΡΙΘῈ ΠΏ οβα ΟὨΪΥ σατο 5 ᾿ 

ἰο σιιδτά ἀραϊηϑδέ ΔὴῪ νεῦρα] 5ῃυΠΙπσ.ἢ 
]. 9. ὡς ἄν, 56. ἀποκρίναιτο : οἴ, 111. νἱ. 4 ὡς ἂν τότε. 

πεπεισμένος μάλιστα.... τὰ δέοντα: “γγΠ0 νγὰ5 [ΠοΥΟ ΘὮ]ν σοην]πορα 
ἰμαὲ μ6 νγὰβ βεησασβᾶ οἢ ἃ ψοῖκ οὗ ἀιτίγ.᾽ ὍΠε ρΡῇ, πέπεισμαι σΈΠΕΓΑΙΠΥ 
Βα5 {Π15 πηδαπίησ. (Οἱ. ἴ,. ἀπά 5. σμό σόχε. 

1. το. εἴ τι εἰδείη... εἴ τι εἴποι. ἼΠΘ ἢτβί εἰ 5 ἱπξεττοραίίνθ, [ῃ8 ἃ 2. 

ΒΘΟΟΠΕ σοΟΠαΙἸ Ἰ ΟΠ]. 
]. 14. τοῦ παύσοντος, “ Βοη εἰ Π]ηρ᾽ ἴο 5ίορ ἰ{,᾽ “δῇ απέϊοίς. 

ἧπερ καὶ... κράτιστον : “1ὴ 1Π6 νΕΓν Ὀεβί νγὰν ΡΟββίθ]6 ;᾽ ποιεῖν 15 
5ΠΏΡΙΥ -- ἀποκρίνεσθαι. 

1. 15. πυρετοῦ ἀγαθόν : “ σοοί 771 ἃ ἔενοτ᾽ (σεη. οἵ οἰτουτηβίαποεῚ, οσ ὃ 8. 
“ ροοί 207 ἃ ἵενεγ᾽ (οβ]δβοϊξνε σϑηϊῖνε,, πΠΚὸ κακοῦργος τῶν ἄλλων ΔΡονα 
1. ν. 32. Ὅὴε Ἰαίίου 15 ρσείδβγα "]6. (ΟἽ ὑεϊοιν μηδενὸς ἀγαθόν. 

1. το. οὔτε δέομαι : “πᾶ 1 ἀοπ᾽ ̓  νναπΐ ἴο.᾿ 
1. 24. τῷ καλῷ... ἀνθρώπῳ, ἴταη5. “ἃ Ὀααι 1] τυπηοτ. ΔΕ τ 
Ῥ. 97. 1. 2. πρὸς τὸ προβάλλεσθαι : “ἴο μιυιῖΐ ἴπ [τοπὶ οὗ οπς αὐ {6 

οματσα. (ἢ Χεη. “παό. 1. 11. 17 ἐκέλευσε προβαλέσθαι τὰ ὕπλα καὶ 

ἐπιχωρῆσαι ὅλην τὴν φάλαγγα. 
ὡς ἔνι -- ὡς ἔνεστι -- ὧς οἷόν τε ΔΡονο. 

1. 3. σφόδρα.... φέρεσθαι: “ΔΠ ξαφῈΓ ἀπά ταρϊα οματσο.᾽ ΤΠ ἀκον- 
τισταί ἀπ ΟΠ Πρ -ατηηθα ἰτοορ5 ετο οὐ σοῦγβο θείου βαϊτοα [ῸΣ 
ταρὶἃ τηουθπηεπίβ, {μ8 ὁπλῖται ἴογ 46] θογαίς αἰζαοὶς ἴῃ ῥῃα]αηχ. 
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ὑπ 

ΠῚ 
ὃ 4, 
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Ἰ. 6. πρὸς ταὐτὰ..... ἐστι ; “(Παΐ ἴΠ6 σοπβι ἀοταιοηβ τυ τοίδγθησθ ἴο 

ὙΠ ]Οἢ Τϊησς ἀτὸ οα]]δα δἰ Ποῦ Ῥααμ] ΟΥ σοοά, τα ἴῃ 411 οαβεὲβ {ῃ6 
58 Π|6.᾽ τὸ πρός τι δῖα ΘΧΡΓαββεβ Ροΐἢ ἴΠ6 βἰαπμάδγά ὈΥ τείδσεπος ἴοὸ 
να τΒϊηρ 15 ἀθοϊατεα ἴὸ θῈ Ῥϑαμία], ἀπὰ τῃς πα ἴου νοὶ ἃ [ἰὴ 
15 βοοά. ΕῸΓ πρός ἴῃ ἴῃ [ΟΥΠΠΘΥ 56ηβ6 οἵ, 1. ἴ. 13 πρὸς ἀλλήλους. ἘῸΓ 

τῆς Ξβεοοηα 566 ποχί ποῖθβ. Τῆς ἰάἀθηςίν (1) οὗ {π᾿ θϑαιε δι] ἀπᾶ {6 
βοοά, (2) οἵ ἴῃ ἔοστμαὶ βίαπαδτγά, απ τΠ6 ἤπαὶ επᾶ, ἀσὸ ῥυίηοῖ 65. οὗ 

πε πιοβὲ {πμάἀαπηθηΐαὶ Κιπὰ ἴῃ ἴΠ6 τηοτα οἰαθογαΐθ βϑυϑίθμηβ οἵ Ῥ]αΐο 
ἀπά Ατίβίοι!θ. [Ιῃ ὀβθθποθ, Πουθνοσ, {ΠΟΥ ἃτα ΘΓα ἰγτθα αν οἰ θα Ὺ 
βἰαϊεά. 

Ἰ.. 9. τὸ αὐτό τε καὶ πρὸς τὰ αὐτά : “οη ἴδ Ξαπ|6 στουπαᾶ απᾶ Πανίησ 
ἴῃ νῖενν ἴῃς βαπηθ δῃᾶβ.᾽ Ηδστα ἴΠπ6 δρουβ. οἵ Ἰἰπηϊαϊϊοη 15 πϑθά ἴο Ἔχργε55 
τῆς Τοσπηαὶ βἰαηάατὰ ; ἀπ πρός ο. δοοῖιβ. ἴο Ἔεχρύθθβ ἴΠ6 ἤπαὶ ομα. 850 
ἴῃ Ξῃ θβθηθηΐ οἰαιιβα5 αἶβο. 

Ἰ. 17. τὰ αὐτὰ εἶναι : “ταὶ [ΠΞ Ξαπηο [Πϊηρθ τηαν Β6.᾽ 
Ἰ. ταδὶ, τό τε λιμοῦ ἀγαθόν. (ΙΓ. αθογςε 8 3 πυρετοῦ. 
Ῥ. 98. 1. 3. ἐπειδὴ... συμφαῖεν, ορίαιϊνς οἵ τερεαίςα «οἰίοη---ἶτη- 

Ρἰν πο Βαϊ ἃ σοπνογβαίϊοη οἡ [Πϊ5 [ορῖς νγὰβ πε] τόσα ἴῃ οποθ. 
1. 11. ὡς δὲ συνελόντι εἰπεῖν, “ἴῃ 5ῃοτί,᾽ “το Ῥαΐ (Π6 πηαίίογ Ὀγιθῆν. 
Ἰ. 12. αὐτός τε, 'ἰπ σοπίταξκί ἴο τὰ ὄντα, “ἷπ νὨϊοΟ. πα ψψου]Ἱᾶ ομρβοὶῖ 

Βηα τς τηοξῖ ἀρτθθα]8α βῃδ]ίεσ ἴπῃ 411] βθάβοηϑ, δπα βίογε οὔθ᾽ β ῬΥΟΡοσίυ 
ἢ πγοβὶ βεουτιν. 
Ἰ. 14. γραφαὶ δὲ καὶ ποικιλίαι. ΤῊΪΚ5 τείετα. ἴο (6. ννα]]- Ραϊπίΐησϑ, 

5ΌΟΝ 5 ἴ8ε Ἔχοαναίίοῃβ αἱ Ῥοπιρεῖϊ μαννα γσεηογθα ἔτη ]αγ ἴο ΘΝΕΓΥ ΟΠ6. 
ΤἼΉΕΥ βεεῖῃ ἴο μάνα θα δὴ ἱπποναίίοη ἀροιυΐ (5 {ἰτη6. [Ι͂π Οδεοϑῖ. ἰχ. 2 
ΧΕΡΟΡΠοη ἴῃ ἀεβοπ ίηρ ὙΠαΐ Π6 τοραγᾶβ ἃ5. ἃ πηοᾶθ] ἤοιβ6 βαγϑ, οὐ γὰρ 
ποικίλμασι κεκόσμηται : “ἰΐ ἢα5 πο ἀεοοτγαίίοηϑ 'π φο] Οὐ ;᾿ θαΐ [ἢ6 ΤΟΟΠῚ5 

816 Ρ᾽αππεᾶ βἰτηρὶν ἴο θῈ 45 σοηνεηϊθηΐ 85 ΡΟβϑί]6 ἴοσ {π6 σεοορίίοη οἵ 
Πα ἰ5 σοίησ ἴο Ὀ6 ρΡῥἰδοεά ἴῃ {πεπὶ. Ρ]αΐο Α᾽δῴ. 111. 372 τοίϑιβ ἴο 
ζωγραφία τηᾷ ποικιλία 45 Ξῖρτι5 οὗ ἸυχογΥ ἀπά εἤεπιίπαογ, ΟἹ. ΒΕΈΚΚεσ, 
Ολαγίεϊες ν. 263. 

1. τ6. ἥτις ἐμφανεστάτη.... εἴη : “ὙΠΟ 5ΠΟ.]α 6 Θαϑι]ν 56θῃ, δπὰ 
αἱ (Π6 5απὶ6 {ἴπη6 υϊΐα ουξ οὗ [Πε 11πε οἵἉ {ταβῆο. 

1. 17. ἰδόντας προσεύξασθαι. Ῥάβδεῖ5 ὈΥ ψγου]ά παίαγα!ν ΡΑΥ {ΠΕ ῚΓ 
ΤΟΛΕΓΈΠΟΘ ἴο ΔΠΥ [εΠΊΡΪ6, δηὰ νγου]Ἱά οὗ σοῦτβα {κὸ ἴο θὲ δ0]6 ἴο 566 ἴἴ 
45 ἴεν ἀϊᾷ 5ο. Οἡ {Πε οἴμεσγ μαπά {ῃοϑβε ἱπίεπαϊηρ 4 τότε ἱπιροτίδηϊς 
δοῖ οἵ νγουβῃ!ρ, 6. σ.. ἰο βδοσῖῆςε ἴῃ ἴΐ, τησβί θῈ 40]ς ἴο σεί ἰο 1ξ (προσιέναι) 
σἰτῆου ἄδηρσεσ οὗ Ὀεΐηρ Ἰοβεϊεα ὈΥ ΡΕΙΒΟΠ5 ἴῃ ΤΟ ΓηΪηρ ΟΥ̓ ΟἰΒΕΓυῖ58 
1 ΚΕΙν ἴο σοτηπγαπηίοαία ἀεἢ]ετηςεπί. 

1. 19. διδακτὸν ἢ φυσικόν, “Δ τηδίίετ οὗἉ [εδοῆϊηρ οΥ οὗ παίιτγαϊ ρσἱῆ. 
1]. 2ο. Οἷμαι μέν. ΟΥ̓ 1.1. 1 ἡ μὲν γάρ. 
Ῥ. 99. 1. 8. πολὺ ἐπιδιδόντας, “᾿τη ρτονίηρ νδβεϊγ. 
1.12. οὐ διώριζεν, ἀλλὰ... ἔκρινε: “ΒΕ γγε5 ποΐ αἰβροβεά ἴο ἄγαν 
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ΖΕ Φ'. 97. Ζ. 6----, τοΆ; 2. τᾶς 

ΔῺΥ ἀἰπεϊποξῖοπ θεΐνγεεη, εἴς., Ῥπξ ἀθῆποα Βοῖἢ {ῃ6 ννῖξα τῆδη απᾶ [ΠῸ ΙΧ. ὃ 4. 
τεπηρεγαΐε δἰῖκα, εἰς. 

τῷ τὰ μὲν... εὐλαβεῖσθαι: “Ὀγ (Βε ἴαςϊ (μαΐ ἢς ἀϊΐβοετηβ τ ῃδΐ 
5 ΠΟΌΪῈ ἀπά ροοά πᾶ [0]]ονγ5 ἴΐ, απᾶ τεοορτιῖϑες νμδΐ 15 ν1]6 ἀπά 
νοϊάς 11.) ὙΠῚ5 σοπ]πποίίοη οὗ Κπον]εάσε δπᾶὰ δοϊΐοη ἰεδᾶβ ἴο {Π6 
απεβίϊοη---εβ, θὰ τ μαΐ οὗ ἴπῆοβε γῆὴοὸ Κπον ψιμαΐ ἰβ Ὀεϊζεσ δὰ 
ΦΟ]]ονν δὲ 15 ὑγουΞῈ ἢ Ὑ}1}} γοὰ 94}1 ἴΠεπὶ οἡὐ ἴῃ6 οὔε δΒαπᾶ νῖβε δπά 
οἢ [δε οἴπεγ παπᾶ ρτγοῆϊραϊε 1᾽ 

1. τι8. Οὐδέν γε μᾶλλον ἢ... ἀκρατεῖς: “ΝὼῸ ποτα ἰῃ8η 1 5ῃουϊά 
6411 ἔπεπι τεγενγῖβα δηὰ ρτγοῆϊσαίε, 1.6. 1ΠῈτα ἅτε πὸ βῃοἢ Ρεορὶθ. Ηξε 
5065 οη ἴο τηδἰπίαϊη Ππδΐ γῇ θη ἃ ππδη ἀ ΕἸ θεγαΐε! Υ τεοοσηΐἶβαβ Βαϊ ὑπό εν 
Ὠϊ5 οἰγουπηβίαποες 15 θεϑδί [ῸΓ ἢΪΐπη, μῈ αἰνναγβ ἄοεθβ ἴμαΐ ῃ]οἢ 15. Ὀεβῖ. 
Ηξεηςο, ἰἢ γοῦ ἢπά ἃ πιδῃ δοίϊπρ' ὙΥΓΟΠΡΊΥ, ϑθ ἢ ἃ τὴᾶπ οου]ἱὰ ποῖ ἰπ 
ϑοογαίαϑ᾽ ορίπίοη ὈῈ νγῖβε εἰϊμεσ ἴῃ τηϊπὰ ΟΥΓΓ δοϊΐοῃ, θεοδυβα ἢϊς ἀγεστο- 
ἑεάῖρε ταυβὲ ανε θεεη ψτοηρ ἴο Ὀερὶπ τ. (ἢ τηῖϊβ Ραββαρα οἵ, 
Ιπίτοά. Ρ. χχ, 544.) 

1, 22. ἔφη δὲ καί : “ἴπ ἔχοι ἢε πιαϊπίαϊπεᾶ, εἴς. Εοτγ ἃ ἀϊβοιιββίοη οἵ ἃ 5. 
(815 [ἀπηουϑ ἀϊοΐατη οἵ ϑοογαΐεβ, Ξεεὲ Τηϊτοά. Ὁ. χυὶ, 

Ῥ. 100. 1. 4. ἀρετῇ πράττεται. ΤἼε ἀτρτιτηθηΐ ἡγοῦ] Ξθο πὴ ἴο ΤΕΘΌΪΓΟ 
σοφίᾳ. 

1. 2ο. φθόνον δὲ σκοπῶν ὅ τι εἴη. ((. 1. ἱ. τό ἀεὶ διελέγετο σκοπῶν κιτιλ. ὃ 3, 
.101 1. 1. μὴ δύνασθαι περιορᾶν, “ἅτε ὉΠ40}]6 ἴο 5ε6 ΡΘΟρΡΪε ἴπ ἱγοῦ Ὁ ]ε. 
1. 2. εὐτυχούντων, σεη. Ὁ. 
1. 8. σχολάζειν, “νγετε ἰαἸηρσ.᾿ Τονγεσ ἄοννῃ Βονενεσ οὐδένα σχολά- ᾧ 9. 

ζειν, “ΠΟ οπδ Βδᾷ {Π6 Ἰείβυγε ἴο. 
]. το. ἀσχολίας αὐτῷ οὔσης, “ὙὙΒΕΠ ἢΪ5 {{π|6 νγαὰβ ποῖ ἔτγεε ἴὺγ βῃοἢ ἃ 

Ραγροβε.ἕ, 
]. 18. τὸν μὲν ἐπιστάμενον ἄρχοντα, “ἴῃς τηᾶη ὙΠηῸ ἀγιστθ νγαβ ἴῃς ᾧ 11, 

οομημιαηᾶετ. ἄρχοντα 15. ῥτεάϊοατινε ρατγίϊοῖρὶς αἴϊεγ ἐπεδείκνυεν, οἵ. 1. 
ἰ. 12 μωραίνοντας. 

1. 22. ἂν... ἐπιμελεῖσθαι, “1{ {πεν (Ὠἰπκ {πεν Κηονν μον ἴο ἄο 50, 
1Π6Υ αἰτεπά ἐπε πιβεῖνεβ ἴο 1ϊ.᾽ 

Ῥ. 102. 1. 6. ἢ ὡς ἔτυχε ζημιοῦσθαι, “ΟΥ̓ ΟὨΪΥ 5115 ἈΠ] Ραηϊσμςά,, 11. ὃ 18, 
ἐοΥ Ραμ ἰβῃεα ΟὨΪῪ αἵ Παρμαζατγά. 

Ῥ. 108. 1. 2. Παρράσιον. ῬαττβαΞίτβ, απ ΡΒ εξίδη. θπΐ ἐὰρβεαθεπεὶν π, ὃ 1. 
αὐτηϊ εα ἴο οἰ([Ζεπϑῃϊρ δ Αἴδεης, νναβ Ἰαΐεσ ἴΠδὴ Ζειιχὶβ ἀπὰ βατὶϊεσ ἴμδη 
ΑΡΕΙ]6ε5. Ηε 5ῃαγεὰ ψτ ἴΠεπὶ 1Π6 Πρμεβὶ ροβίτίοπ 45 ἃ Ῥαϊηΐεσ, 
ΒΡδοΐα ΠΥ Ἔχοθ!]ΐηρ ἴῃ οἴοραπος ἀπα ἀσοῦτδου οὗ ἀγαννίηρ. 

]. το. συνάγοντες τὰ ἐξ ἑκάστου κάλλιστα. ΕῸΓ ἃ σοπαετηπαίίοῃ οὗ ὃ . 

16 πιεϊμοά οὗ ταπάομι βεϊθβοϊίοη, τ γεϊίφηε οὐαί ἐς ηιελεγὲς, οἵ. Ἡοτ. αἷε 
““γίε 2οεί. τ 5866. 

Ῥ. 104. 1. γ. καλοί, ες. εἰσι. 
1. 12. ἀπεικάζων τὸ ἔργον, “ΌΥ πιακίη ΥΟῸΓ ΜΟΥ τεβα Ή 0 ]6.᾽ 

5 
»-» ὦ 



ΧΕΔΛΌΔΙΟΛΣ ΜΕΖΟΚΑΔΙΖΙΑ͂ Τς- 

Σ. ὃ 7. 1.14. τά τε ὑπὸ τῶν σχημάτων κατασπώμενα : “{πε ρατί5 οὗ (Πε Βοάν 
ψΒΙΟἢ ἅτ ἀδρτεββθα ὃν [πε δἰ{πᾶ6 ἀϑϑαμηθά, 

ὃ 8. 1.24. τῷ εἴδει, “ἴπ [Π6 νἱβῖ 0 ]6 ἔοττη.ἡ ϑοπΊα Ὡἰΐοσ ἴΠ6 οτάεσ 50 δ5 ἴο 

τηακε τῆς ψυχῆς ἀερεπά οη τῷ εἴδει, “ ἴο τλα]τα {Π6 νυ οσκβ οὗ ἀτί οοσσεβροπά 
ΜΙ {Π6 τηοοὐ οἵ {Πε6 50]. (ΟΕ ἀρονε, ]. 12. 

ΣΟ. Ῥ.105. 1]. 3. οὔτε πολυτελεστέρους, “ΠΟΙ ΠΊΟΙΕ ΘΟΒΕ]Υ ἴπ ἢ εἶτ τηδίοτία]β.᾽ 
1. 5. εὐρυθμοτέρους, “ Ῥεϊζετ Ῥτοροιίϊοποά.᾽ 
1. 6. Τὸν δὲ... τιμᾷ : “ψῈ}] "αὶ ἀρουῦί {815 ργοροσίίοῃ, 15 1ἴ ὈῪ τηθάβισγα 

ΟΥ νγνεῖσῃτ {παΐ γου ἱπαϊοαίο ἴ{ ἀπά 50 ραΐ ἃ ΒΙΡΠΕΙ ῬΥΙ͂ΟΕ ΟἹ ὙΟἿΓ νναγὲβ ὃ 
᾿Αλλὰ νὴ Δί᾽, ἔφη. ποιῶ : “ οὗ σουγδα 1 τηδΐτα {Πετὰ ἴο δῖ. 

δ 19. 1.15. οὐ καθ᾽ ἑαυτό, “ποΐ ἴπ 4η ἀΡ5οϊπία ββεηβα. 
ᾧ 18, 1. 25. διειλημμένοι τὸ βάρος, “ αἰ Ξιτ υτπρ [πς Βατγάεη.᾽ 

1. 27. ὀλίγου δεῖν... προσθήματι, “1Π6Υ Αἰπιοϑί Ξε6πὰ ἴο θῈ βοιῃθί βίη σ 
φαϊπεα ταίμεσ [ΠδΔη βοπιεί ῃΐϊηρ᾽ ποτα ἴο στιν. 

ΣῊ ἘῚΟΘ. .. 7. Αὐτὸς τοῦτο. .. ἀποδέχει: “γοι ρΡεΐ ἴῃς τηαίίοσ 

ἐχδοῖϊν, ϑοογαίεβ, δηά ἴακα 1 ΠΡ (αρρσγεῃεπα 11) νεσυ ψῈ}] ᾿πάεεά.᾽ 
ΤΙ. 51. 1. το. τὸ σῶμα κακῶς ἔχοντα, “ ἰπ 11] ςοπάϊϊοη, “ΒΑΑΪν 5εΐ ἀρ. 

Ὡς ἰδιωτικῶς... ἔχεις, “ἴῃ ψιηαὶ Ῥαά ἐτγαϊηϊησ γοῖ ατα. (. 
ἀθουε ΠΠ|. νἱῖ. γ, ἴῃς σοπίταβί οἵ ἰδιώτης ἀη4 ἀσκήτης. 

1.11. Ἰδιώτης γάρ... εἰμί, ἐν ν 611, Τ᾽νε ηο 041] ἴο ἐγαΐη, ο7' “Δ᾽ Ὃ]], Τ᾿ τὰ 
ἃ Ρτναία σϑη!]θπηδῃ, ποΐ 4 Ρργοίαββί πα]. 

1.12. Οὐδέν γε μᾶλλον, 5ς. ἰδιώτης εἶ, “Ὑ 65, γοῖι Πᾶνα ἃ (8]] ἰο ἰγαΐῃ, 

Ἶπβῖ 5 πηθο δ5.᾿ 
1. τ4. ὃν ᾿Αθηναῖοι θήσουσιν, “νΠΙΟΗ γΟῸΓ σΟΙΠΙΓΥΙΊΘη 816 σοϊησ ἴο 

βεῖ νοι. 
]. 15. ὅταν τύχωσι, “ΞοΠ16 δΥ οἵ οἰ Πεῖ,᾿ “ὑνἤεη {ΠῸ {ἰπη6 σομη65.᾿ 
1. τό. ἀποθνήσκουσί τε... καὶ σώζονται, “ εἰπεῖ ἀτὲ ΚΙΠ1εά, οτ,᾽ εἴς. 
1. 21. ἐκτίσαντες, “ ΡΆΣΙΗΡ ἴογ {ΠεῚῚ τδηβοση. 
ΣΈΟ: 1 τ τῶν ἐπιτιμίων, ΕἼΠ6 βεηδ εβ. 
1. 11. σώζονταί τε εὐσχημόνως, “Ὀτίησ {πεπηβεῖνεβ οἱ τ ἢ ἜΣ 
Ῥ. 108. 1. 2. καί εἐπηρῃαβίβίπσ {πε σοπίγαϑβε " 5μου]α ἴη ἔδοϊ θε,᾽ εἴς. 
1. 6. ἰδεῖν ἑαυτὸν ποῖος, Ι4Ἰοτηαίίο ἀοι Ὁ]6 δοσιιϑαίϊνε, “ ἴο 566 νυν αΐ οπα 

οδπ ΒΕ δ οπεῖβ βεβί. (ἢ 1. 11. τ δεικνύων. 
1. 8. οὐ γὰρ ἐθέλει... γίγνεσθαι : “ἴοτ [Πϊηρβ ἂς ὦ για ἀοη᾽ Ὁ σοΙη6 

ἀθουῦί οἵ πεηλβεῖνεβ. 
1.1. 1. 12. τοῦτό σε λυπεῖ: ἰπ ἰταηϑ᾽αἰίησ οὔηϊξ τοῦτο, “ὙΠ116 γοῖ ΔΙῸ 

Πος φηπογεᾷ Βδοδιβε, εἴς. ὙΠε οοπβίγποιίομ ἰ5 Ὀσόκβη ἔτοτα [Π6 ῥῬγενίοιιβ 
1πῆπίςνα] ἔοσπι. - 

ἢ 2. 1.14. ᾿Ακουμενός, πατηε οἵ ἃ Ρῃγϑίςοϊαπ. 
1. 16. καὶ... παυσάμενον. ὙΤΠς οἶαιβα ἀερεπᾶβ ου ἔφη. “Δαάϊησ 

ται 1 Πε βίορρεά, με σοι] Ἰΐνε,᾽ εἴο. 
δ 8. Ῥ.109. 1. 2. ἐν ᾿Ασκληπιοῦ, “'π τῃ6 ἰεπρὶς οἵ Αδβουϊαρίπβ᾽ αἱ 

Ατἴῆδηβ, σΒεσε μεσα νγὰ5 ἃ μα πεσα -βρτίηρ ἢ Πρ] ηρ απ 4}1{|65. 

54 

. 

τ .5..22 2,5... -»: Οὐ τὴν Ὁ Ὁ 



ΔΙΘΖΈ δ. Ἐν ΤΟΙ, 2. 14-- ἢ, τῖ3, Ζ. δ. 

1. 4. ἐν ᾿Αμφιαράου, « ἰεπ1ρ16 ἰη Βοεοίϊα, νἸἢ Ἠεα]ΐην Ὀδίἢ5. ΧΤΙΙ. ὃ 
1. 22. ἐν τῇ ὁρμῇ σπεύδειν, “ ἴο ΒΕ 4ιῖϊοκ ἴῃ βἰατγεϊηρ. ὃ 5. 
1. 20. δοκεῖ, 5.. ἀπηλλαχέναι, “εξ 5εετὴβ ἴο Πᾶνε σοπηα οἵ, ̓  δ 6. 
Ῥ, 110. 1. 2. πῶς ἠσκημένου..... εἶναι; “Πο ἀο γοὰι ΞΌΡροβξε ἰΐ 

Ῥεῆίβ ἃ τηδη οὗ γοῦτ ἐγαϊηϊπρ ἢ 
1. 4. τῶν συνιόντων ἐπὶ δεῖπνον. ΤῊΪ5 Ξε6Π15 ο ἢαγε Ὀεεῃ ἃ Κἰπά οἵ ΧΙ ν. δ 

ἔρανος (Υἱά. 1,. ἀπά 5. σφεὦ το(εὺ, ἃ ἀἴππετ ἴο νυ οἢ ΘΔ ἢ στιεϑὲ Ὀσουρσῃξ νγμδΐ 

6 σουἹά. ΟΥ̓ σουτβθα ϑοογαίεβ οου]ὰ ποῖ αἴογα ἴο ργονί4β ἔοσ {πεπη. 
ὙΥΒεῖμοσ ἔμοβα ηο Ῥτουρῃΐ ἃ Ἰασσα Ῥσονίβίοπ 5 ρΡῚν τεπιβεά ἴο εαΐ οὗ 
{Π6 σοΙηΤηΟΠ᾿ βίοοϊ, οἵ αἀἰα εαἴ οὗ 1 ψ Ώ1]6 τεϊαϊηΐπο {Πεὶγ οὐγῃ, {μεὶγ 
σ᾽υϊίοπν νγὰ5 Ἔα 4 }}Ὺ ΟὈνΊοτι5. 

1. τι. πολλοῦ ὀψωνοῦντες : “Ξρεπαϊηρ 50 ΤΠ ΠΟἢ ΤΠΟΠΕΥ Οἡ τηθαΐβ δπά 

ἀαϊπίϊεβ. 
1.12. τοῦ μὲν σίτου πεπαυμένον : “Παά οεφαΞεά εαἰΐησ δὴν Ὀτεδά. δ 2. 
1. 21. Σχολῇ γ᾽ ἂν ἄλλος τις: “Βαγά]γ οο]4 ΔηΥ οἴμεγ ῬῈ Ρείζογ ἃ 8, 

(41164,᾽ εἰς. 
Ῥ. 111. 1. γ. οἱ πλησίον : “γοῖι ὙΠΟ ἅτε πθᾶσ ἢΪπη.᾽ ἢ 4. 
1. 11. πολυτελεστέρα,,. . λυμαινομένη : “ἃ πιοῖδ. ΘΟΒΙΥ ἕοττη οἵ ὃ 5: 

ΤΌΧΟΓΤΥ, οΟΥ ταῖμοσ οἵ νγαβίε οὗ Ἰπχυτίεβ. 
1. 12. ἢ ἣν ὀψοποιεῖται : “ [Πδῃ {παΐ ἴπ ΒΊΟΝ Πα ἱπάπ]σεϑ. 
1. 19. μηδ᾽ ἀντιποιούμενον : “Πανίηρ ποί {με ᾿ἰεαϑὲ οἰαίτη το. ΟἿ 11. 1. 1. ὃ 6. 
1. 24. προπέμπειν : “ ἴο 56450η ;᾽ [1{. “ἴο ΒΕΙΡ ἄονγῃ οπςῖβ [ῃτοαί. 
1. 26. τὸ εὐωχεῖσθαι... καλοῖτο : “Δ ,αγ7γ6 τυ νχαβ ἴῃ8 ἴδττη πβϑᾶ Σ 1. 

ἔοτ,᾽ εἴο. : 
1. 27. τὸ δὲ εὖ... ἐπί : “πον ἰῃ6 νγνοτγά “Ἅνγε11" νγαϑ αἀάβά ἴο ἱπιρ]γ.᾿ 

ΒΘΟΘΙ Ίν. 

Ῥ, 112. 1. 2. καὶ μετρίως αἰσθανομένῳ : “πᾶ Ἰοοκίπρ αἱ τῆς τηδίίετ 1, ὃ 1, 
ζαϊτὶγ.᾽ ΟἸΠΕεῖ5 τεδά καὶ εἰ μ. σκ. “ἀνε 1ξ οὗ ΟΠΙΥ πιοάεγαϊα ἱππέα] ρσθποα. 

1, 7. ἀποδεχομένους ἐκεῖνον. 80. ἰπ 7ολϑι! ἱ. 11 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, 
“45 ΤΏΔΗΥ 85 τεοεϊνεα ΗΪπη.᾿ 

]. 9. ἔφη μὲν ἄν : “πε νου] 5δὺ ;᾿ ἄν οἵ τερεαίβά δοίΐοῃ. (. θεῖον ὃ 2. 
ΤΝ. υἱ. 13, ἀπα δῇουβ 11. υἱϊΐ. 4. 

1. το. πρὸς ὥραν : 50. εὖ πεφυκότων, 11ϊ. “Ο11 Ἔπάονγεά ἴῃ ΒΟΑῪ 45 
τερατάς Ῥεδυίγ. 

Ῥ. 118. 1, 5. θυμοειδεῖς. .. ὄντας : ΞΘ οτάϊπαίε ἴο εὐφυεστάτους, δ 8. 
«πᾶ ΜΈΪΟΝ γεγε ἴοσ ἰμδὲ ὙΕΥΥ τεάθοη βρεοΐα!]ν βρίεᾶ δπά ἰπη- : 
Ῥυϊϑῖνα. Ὅῇε ρῥτεάϊοαίϊνε ρατίϊοῖρ]α ἴο ἐπιδεικνύων ἰ5 γιγνομένους. Τῃ 
186 ποχί οἴατιβε {15 ρᾶβϑεβ ἱπίο {Π6 οτάϊπατν ρτεάϊοδίίνε ἱπῆπίεῖνα 
γίγνεσθαι. 

δ 



ΧΕΔΌΟΡΙΩΟΛΜ, ΜΕΜΟΚΑΔΙΖΙ,Α͂ 7Γ. 

1. 11. ἀναγώγους δὲ γιγνομένας : “Ῥαΐ 1{ ἸεΥ ΙΓ ΠοσΕ Δ ΠΥ συΐάαποο.; 
ΟΡ βεγνε κύνες ννἤδη τιβϑᾶ οἵ ἀοιέγιεῖς 15 σἜΠΟγΑ ΠΥ ἐθυλ] ΪΠ6. 

1. τ4. ἐξεργαστικωτάτους ὧν, 1.6. τούτων ἅ, 
Ῥ. 114. 1. τ. εὖ τε πράττειν : “ ἀπά 950 ἴο ῥτοβρεσγ. (ΟἿ. ἀρονε 11. ἰχ. 

ΙΟ ΠΟΓα ϑοογαίεβ ἀθῆπεβ εὐπραξία ἰο θε τὸ μαθόντα τε καὶ μελετήσαντά 
τι εὖ ποιεῖν. 

1. 7. μέγα φρονοῦσιν ἐπὶ σοφίᾳ : “ ῥτιαϊπσ {ΠΕΠΊβαΙνεβ οα {πεῖτ δο- 
ΠΟΙΠΊΡ]ΞΗτηθηΐβ.᾽ (ΟἿ 1. ἵν. 2. 

1. 13. διὰ νεότητα. (ΙΓ. Π]. νἱ. τ οὐδέπω. 

1. 15. τῶν ἐγγύς : 5ο. ἐργαστηρίων, “" ἀτηοηρ [Π6 5Π0Ρ5 πθατ, εἴα. 
Ῥ. 115. 1. 5. ἐν ἡλικίᾳ γενόμενος : “ὙΠ εη Πα 15 οἱ Ἔβποιρῇ. 
Ἰ. 6. τῆς πόλεως... προτιθείσης : “ὙὙΠΕΠ (Π6 ΟἸ(γ ἰ5. ἰην τη, 1. 6. 

[Ὠτουρῇ {Πς Ποτα]ά. 
1. 8. τῶν δημηγοριῶν : “ἴοτ ἢΐδ5 οταί!οη5.᾽ 
1. τό. ἀλλὰ καὶ τὸ δόξαι : 5ο. μανθάνειν, “ θα Ἔνεη {Π6 ΔρΡρδάδσαποε οὗ 1{.᾿ 
1. 1γ. ἐπίῃ μοι: “σοΙη65 ἰηΐο τὴν Πεδα. 
1. το. ἰατρικὸν ἔργον λαβεῖν. (Ἷ ἀρονε 1Π|. 1. 4 οὔτε ἰατρός. 
1. χύ. ἐν ὑμῖν ἀποκινδυνεύων : “ὈΥ ἰγγϊηρ᾽ ΤΥ 'ποκ οἡ γοιι.᾿ 
Ῥ. 116. 1. γ. ὡς οὐκ ἂν... γενόμενοι : “Δ ΡΡαΑτ͵ΕΠίΪν Ὀε]ϊανίηρ {παΐ ἴῃ 

ΠΟ ΟἴΠΕΙ νγᾶν σου] ἽΠεγ, εἴς. 
1. 13. οἱ κατεργαζόμενοι : 50. ταῦτα, “ἴΠο56 ὙὙΠ10 ἃ΄ξ6 βισσθβϑῆμ]᾽ 
1. 1γ. ἀκούοντος Εὐθυδήμου : “ἴῃ 1[Π6 Πεατίηρ οὗ Εν ἀδπηπϑ᾽ ; ἴ. 6. 

αἱ ἢτβί ΠῈ 5βροῖκε αζ Ευςηγάδτηιιβ. 1ιδΐεγ οα 6 5ροῖκε ἴο Βίτη ἀϊτγεοῖ απάᾶ 
Δ]ΟΠα. 

Ἐ. 117. 1.9. ἾἌδρα μὴ ἰατρός: 5ς. βούλει γενέσθαι. (. [ῃ6. πεχί 
βεηΐξηοα. 

1. 12. γνωμονικοῦ : “4 νγ6]]-Ἰηϑἰττιοίε 4 τηδη.᾽ 
1. το. πάνυ ἠλιθίους. ΧεΠΟΡΠΟΙ τηοτα ἴΠ8π ΟΠ66 Θρθαῖβ ψ τ σοη- 

τεπηρί οἵ [Π6 ῥτοίβββί πα] τϑοϊΐουβ οἵ Ἡ ΟΠΊΟΥ ἴῃ ἢϊ5 ἦδγ, ἃ5 θεΐπρ' τῆδῃ 
ΜῈΟ Πα πὸ ἀρρσεμεπβίοη οὗ {Π6 ἴσια τηθδηΐπρ' οὗ νγμαΐ ἔμεν ἀδοϊαϊπαβά. 
ΟΕ «δγηιε. 111. 6. ν 

Ῥ. 118. 1. 2. οὐδενὸς... δίκαιος; 41 Ξ5ῃοι]4 Ρε Ὀππά 45 ἰτιϑὲ 45 
Δηοίμοσ᾽; 1. 6. 11 νγεσθ {ἰτὶβᾶ. ; ᾿ 

1. 6. Μὴ οὖν οὐ δύναμαι ; μή ἴῃ “ααπί]οη5 -- 7Ζζέγε. “Ὑ οὐ ἀοη Ἐ {Π]πἰς, 
4ο γουι, {ῃαΐ 1 σαηποί ᾽ 2 εἴο. 

1. το. Βούλει... γράψωμεν. 80 11.1.1 ἀηα Ρεῖονν 8 18 διορισώμεθα. 
ἐνταυθοῖ μὲν... ἐνταυθοῖ δέ: “Πετε,᾽ “ ἀηὰ ἴπ {Π15 ΟἸΠΕΓ Ρ]δοε. 

1.15. ἔστιν... ψεύδεσθαι : “ 510} ἃ {Πῖηρ 45 ᾿γίηρ 15 ροββί]8,᾽ εἴς. 
1. 22. ἡμῖν κείσεται. ΤῊε ἄδίϊνε 15. Ῥσδοῖῖοα!]ν οὗ [Π6 ἀρσεπί, κεῖμαι 

Ῥεΐηρ τα ι]Α ]Ὺ τι564 85 ἃ ραβϑῖνε ρετίθοί οἔτιθέναι, “ νὑὙ71}} ΒῈ Ρ]δοβᾶ γ πϑ.᾽ 
Ῥ. 119. 1. τ8. κλέψῃ ἢ ἁρπάσῃ : “ ἴαΚε5 ἔτοτη μἰπι Ὀζ οτγαῖξ οὐ ΒῪ ἴοτοβ. 
1. 26. ὃ ἑκὼν ἢ ὃ ἄκων: “[ῃε τηᾶηὴ ψ)Πη0 (065 50 νοϊῃπίαυ]ν οΥ ἴπ- 

ψΟΙΙΠίατι!ν.᾿ Ὁ ἴο [815 ροϊπί ϑοογαίεβ. μα5 θβεὲπ ἰγγίηρ ἴο 58ονῦ, ὈῪ 
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ΡΥ τι 7. τι--- ; Ὑ54.:2. ἴρ. 

ἱπίγοάτποίηρ᾽ ομς αἰβέιτθίπρ οἰτουτηβέαποα δῇασ ἀποίμοσγ, {παΐ τίρηΐ ἀπά ΤΙ, ὃ 19. 
ὙΤΟΠΡ Δ΄ ποί ἀεῆπα}]6 ὈΥ ΔΠῪ τηετα βεΐ ρῆγαβθ ; ΤΠΘΥῪ δῖὰ τηδίζετϑ οὗ 
4276 ταοτε ἴπδπ οὗ ἰαῆστιασα. Ετοτη (15 ροϊπί ἢθ επάθαγνοιιτϑ ἴο 5ῃον {Παΐ 
ὙΈ1|6 ποΐ ἀθῆπαθ]ε ὈῪ Δ ΠΥ ἔογτητ]α, τὶσῃΐ ἀοἱῃρ' 15 411 [6 βαπηδ ἃ τηδίζεσγ 
οὗ εχϑοΐ βοίεποα, οὗ ἰανν, οἵ Κπον]εάσθ. [Ιπ ἴῃς ἢτβὲ ρατί με βερατζαῖεβ 
ΒΙπΊ561} ἔγοτη ἴΠ6 τηϑσεὶν γα! οη 4] τηογα] ν οὗ τὰ]ε5 ἀπά ἀεβηϊ 105, 
ἴῃ [6 Ξεοοπά ἔτοτῃ {πε σῃδοβ οἵ τπεγεὶν ἱπαϊνί τι] ἰαβῖεβ, ρτεϊπαϊοθς απ 
ΟΡἰπίοπϑβ, ϑγΒΟἢ τηδην ἵπουσῃξ ἴο ΡῈ {Π6 5016 βΞιρϑεξζαϊε (οὗ Ιπίτοά. 
ῬΡ. χυῖ, 544.). 

1. 29. εἰρήσθω μοι : “5Ξ΄ρΡοβε τὲ ἴο βαν.᾿ μοι ἀαίϊνε οἵ τῆς. αρεπί. ᾧἧ 20. 
Ῥ. 120. 1. 12. Φαίνομαι τεΐετα ὕδοΚ ἴο φὴς εἶναι. Ἡδησε Πεῖα τιπᾶοτ- 

βίαπα οὕτως λέγων. 
δοκῶ δὲ... λέγειν : “ἰμαΐ 4150 Ξβεπὴβ ἴο 6 ΞΟΠΊΘΗΟΥ ΟΥ ΟἾΒΕΓ 

τη ρ] 64 ἴῃ ψνΒαΐ 1 5αἱά. 
Ῥ. 121. 1. 3. φιλοσοφεῖν φιλοσοφίαν : “1 νγᾶβ Ρυτϊθυΐησ ἃ σΟΌΓΒΘ οἵ ἢ 29. 

βίπαγ. 
Ἰ, 5. πῶς οἴει με ἀθύμως ἔχειν: “γοῖι ΤηΔΥ ἱτηαρίὶπθ μον ἀἰβρί το 

1 [εεὶ. 
1. 6. διὰ μὲν τὰ προπεπονημένα : “ [ΟἿ 41] πιν ῥτανίοιιβ Ια θοῦτϑ. 
1. γ. τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρίνεσθαι : “ἴο 5ἰαπα Δη Θχατηϊπαίίοη.᾿ ὍΤΒΕ 

Ῥατίοῖρ]α 15 οὗ σοῦτβα τη 50} }Π6. 
Ἰ.. 24. ἑαυτὸν ἐπισκεψάμενος. ὙΠΕ ρατίοἰρ]Ὲ ἀρτ. ο. ὅστις 51}]. οὗ ὃ 25. 

ἔγνωκε, “ ΌΥ ἃ ἱποτοιιρῇ ἐχατηϊπαίίοη οὗ Εἰτηβοὶῇ δ5 ἴο 15 ψιδ!!βοδίϊοηϑβ, 
εἴς. 

1. 25. πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην χρείαν : “ [οτ [Πε νατίουϑ τε]ατίοηβ οὗ [16 ᾿; 
1ῃ6 Ρῆγαβα ἱπο]άεβ 411 ἰΠαΐ 15 ἀθβοη θεά ἴῃ 88 26, 27 Ρεΐονν. 

Ῥ. 122. 1. τ. ἐψεῦσθαι ἑαντῶν : “(αἰϊατε το ἀρριεμεπα {μεὶγ οὐη ὃ 26. 
Ξοῖνεβ.᾽ ΕῸΓ σεηΐΐξ. 5εῈὲ οοᾶν. 167, ρᾶγ. 171. 

1. 29. Ὡς... δοκοῦν, ΤῊΪ5 15 {πε ἀοοιδ. αρβοϊαίς (τ ἐγεῤε,ς. νεγθ). ᾧ 90. 
ΟΕ. «παῤ. 1. 111. 6 ὡς ἐμοῦ οὖν ἰόντος ὅπῃ ἂν καὶ ὑμεῖς, οὕτω τὴν γνώμην 
ἔχετε. Ἴτβϑηβ. “ ΥὍιυ τηδὺ ἴακα ἴἴ [παΐ 1 πὶ πὸν ααϊΐα σοηνίποεα οὗ {Πα 
ΒΌΡΤΕΙΩΘ ἱπηροτίαδποα οὗ 561{-Κπον]εῆρα. 

Ῥ. 123. 1. 1. τοῦτο ἀερεπάΞ οη ἐξηγήσασθαι, Ραὲ 15 Ὀτοπρῆΐ ἔοτιγατά 
ἴοσ δι ρῃαβἰβ. 

1. γ. αὐτὸ τὸ ὑγιαίνειν : “ΒΕΔ τερατάθα 5ἸΤΏΡῚῪ 45. 5. ἢ, ἱ. 6. αρατί ὃ 8 
[τοτῃ [5 σδιιθθ5 ΟΥ τοῖς ετρτο 

1. 2ο. ποτὲ μὲν ὠφελοῦντα : “ὙΏΙΟΗ Ξοτηείϊπγιε5 Ρεποῆί. ᾧ 82. 
Ῥ. 124. 1.6. Παλαμήδους. ΤῊ ΔἸ] πβίοῃ Ποτο ἰ5 οὨϊοΗγ το {Π6 Ἰεσεπά ᾧ 88, 

οἵ Ῥαϊδτηβάεβ ἴῃ 115 Ἰαΐθυ ἀθνεὶορτηεηῖ, ἴπ ΒΟ ἢδ νγὰβ5 ταρτγεβεπίεα 45 
ἃ στεαΐ ἱπνεηΐοσυ. Ἠΐβ πηυσγάσγ, [σοῦ [Π6 ἀσέπον οἵ Οάγββειβ, ν᾽ ᾶ5 
τῆπ|5 ἐχρ  αἰπαα 45 σοπηπη 64 ἴτοπι ἐπνν οὗ ἢΐ5 Ἰητε]]θοίπα] οἹἤ5. 

1. το. Κινδυνεύει : “1 Ἰοοκ5 45 1 Νοῖϊοα πὸ οοπηξοίίπρ' ρατίίοϊο, ὃ 84. 
85 του σ ἢ {Πς βίαϊεπιεπὶ τνεσα Ὁ] τίς οὐ “πἀάρη]γ. 

᾿- 
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ΤΙ. ἐ 84. 

δ 2. 

ὃ 8. 

ξ 4. 

ὃ δ. 

ὃ 6. 

ξ 8. 

ΧΕΔΌΣΠΟΛ, ΜΕΜΟΔΑΔΙΔ7Α 7Γ. 

Ἰ. τ4. εἴ γε μὴ προσθήσομεν. Βγ {86 αἀάϊείοη οὗ ἀεία!]5, ϑοογαΐες Πᾶς 
ΠΟ ἀπ ἤρα]: ἴῃ 5ῃονίηρ [Πα Παρρίπεββ ἰΐβεὶξ, 85. ἃ σοποτεία σθα]ἶυ, ἰ5 
ὯῸ ΤΏΟΤΕ ἀξῇπαθ]ε «πὰ ἤχεά ἴμδη τὶρῃξ ἀοίησ. Ηε ἀϊά ποῖ Βονγενεῦγ 
ΒεΓΘ, 8}Υ τῦοτα ἴπ8πη ἴπ {πὸ ῥτενίουβ οαβθ, ἱπίεπά ἰο ἸΠΊΡΙΥῪ {Παΐ, Ξ' ΤΩ ΡΙῪ 
Ῥεοδιβε ἃ [ΒΪῃρ νγαθ ποῖ ἀβῆπαθ]ς ἴῃ νγογάϑβ, 1 νγὰβ ἐποιείοτε πῆγθαὶ οΥ 
ποη-Θχἰβίεπϊ. 

. 125. 1. 8, περιποιοῦνται: “5ανε.) (Γ. 11. νἱῖ. 6 περιποιεῖται 
τοσαῦτα. 

1. τ6. ἣ ἐμὴ φαυλότης: “τὴν 5ἰαρίϊγ.᾿ Ἐπί γάεπητβ μα5 αἱ 1δϑέ 
Ὀεθη Ῥγουρσῃξ ἴο ἀοπθὶ Πῖς οὐ ἱπί4 1 1}]1τγ, ὙΥΒΙΟἢ. νγαβ [Β6 ῬΠΠΊΔΤΥ 
ῬαΓΡοΟΞΚΕα οὗ {πε ἀϊβοιιββίοη (οἵ. 1πίτοά. Ρ. χχίχ). 

1. 27. ἁπλούστατα δὲ καὶ σαφέστατα: “νἱϊμουξ. ΔηΥ αυἶτκ5 οἵ 
᾿ 4ΌΙΡΡ 165." 

Ῥ. 126. 1. 2. οὐκ ἔσπευδεν : “Β6 νγᾶβ ἴπ πὸ βρεοΐαὶ υστγ. Τμαί 
ἴ ἄοεβ ποῖ πηδδῃ ἰμαΐ με νγᾶβ ποῖ δηχίοιιβ ἔοσ {πεπὶ ἕο Ῥεοοτηα 40]6 
ΒΡΕΆΚΕΙΚ, εἴς., αἵ 411, 15. βῃονγῃ ἴπ ἀείδι! ἴῃ οΠαρίοιβ 5 ἴο 7 θεΐονγ. ΒΥ 

ΒΟΙΏΘ, ΟΠαρίειβ 3 δηα 4 δἃῖὲ τερασάβα 45 Ἰἰδίεσ. δ! οπ5 τάς ΒΥ ΞΟΠΊ6 
ΟΠῈ ὙΠῸ νγαβ σοηβοίοιιβ οὐ ἴῃ6 Ἐχοαββίνεὶυ ρσγδοίϊοαὶ ἰὰστη σίνεπ ὈῪ 
ΧΕΠΟΡΒΟη ἴο ϑοοτγαίεθ᾽ ἰεδοῃίησ. ΤῊΪ5 τηδΥ δοσοτπηΐξ ἴοσ {Π6 σεβθιη Ὁ] δηο8 
οὗ τΗϊ5 σμαρίεσ ἴο 1. ἱν. 

1. 6. σώφρονας ποιεῖν; “ἰο ἱπβρίτα Πῖ5 {τϊοπᾶβ ἢ 4 τὶσῃΐ 415- 
Ῥοβιτοη. 

].. 7. αὐτῷ .... διηγοῦντο : “ὙΕΓΟ Ρτεβοηΐ ΠῈπ 6 ἄδαϊὲ 1 νατίουιβ 
ῬΕΙΒΟῚ5. ἴο {Π15 επά, δηὰ τιξεά ἴο τεϊαΐε ννυβαΐί με βαϊά.᾽ οὕτως τείειβ ἴο 

186 ῥσευίοτιβ οἰδτβα. 
1.11. ὧν-- ταῦτα ὧν. 
1. 15. ἕνεκά γε... ὀφθαλμῶν : “ἴοτ 411 [Π6 τι5ὲ οὔ εγεβ σου] Βε ἴο 

τιϑ5.᾽ 
1. 24. τοῦ μηνός. ὙἼΤΠΕ τηοπίῃ ἴπ Αἰξΐοα νγαβ ἃ Ζμϑια7' ρετίοά, δηὰᾶ 15 

ἴῆτεα ἀϊἸνίβίοπβ πδα {ΠΕῚ. παπιε5 ἱσταμένου, μεσοῦντος, φθίνοντος, ἴτοτη 6 
ςοπάϊοη οὗ [με τηοοη. 

Ῥ. 127. 1. 2. ἀναδιδόναι : “ταῖξε πρ,᾿ “οδτι6 ἴο στονγ. ΤΗΐβ, πὸ {86 
ΟἾΠΕΙ ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ νετῸ5 ἴπ {ΠπΠῸ ῥαββϑαᾶσε, μα5 τοὺς θεούς ἴοτ 15 5 ]6ςί. 

1. 6. ὥστε συμφύειν... ταῖς ὥραις: “{παΐ ΄ἴξ ποΐ ΟΠΙΥ οσο-ορεγαΐεθβ 
νΊἢ [δ εατίῃ ἀπά [Π6 βεᾶ50η5 ἴπ ῥσγοσποὶηρ δἀπα ἀδνεϊορίπρ 411] ΤΆ ΠΠΕΓ 
οὗ ἀϑεῖ] οτορϑβ. 

1. 7. συντρέφειν δὲ καί : “ 4π4 50 4150 ἴῃ ποιυτϑῃϊπρ τι5.᾿ 
1. το. καὶ ἐπειδῆ. ΤῊΪ5 ἱπίτοάποεβ [6 βεοοπά τηδίπ οἴδιιβθ, σοτσο- 

βροπάϊηρσ συ ἢ τὸ δὲ καὶ ὕδωρ ἡμῖν παρέχειν αἱ [με Ῥερὶπηίηρ. 
1. 17. τὸν ἥλιον. ξετο, 1ηβἰεδά οὗἉ τοὺς θεούς, ἰῃε 5, 85 ἰ[561 ἃ σοά, 

15 ΞΒΡΟΚεη οὗ 85 ἴπ ῬΡεΕῦβοῃ ΔΙΓΘΡΊΠΡ τηδίζετϑβ. 
1. 23. γένηται. .. ἐστιν: “Τεδομεβ ἃ ροϊμηξ ὙΏΘΙΕ δύεῃ γγ7ὰ οδπ 566 

᾽ 
(αι. 
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ΕΟ ΡΟ ΄ Ὑ24. 7..14--Ὁ ΥλΔ, 15. 28.’ 

1. 25. καὶ ἐνταῦθα... ὦν: “ἀπά πὰ ἔταγεῖβα δοκιγατάβ απάᾷ ἴοι- ΤΙ], ᾧ 8. 

ψγαταβ πιϑὲ (Πα βρασε οἵ {πΠεῈὶ πεανβὴβ ἡ Ποσα Πῖβ ργεβεποα, εἴς. 
Ῥ. 128. 1. 3. ἢ... θεραπεύειν: “οἴμοι ἴμδη ἰο δἰίεμῃᾶ ἴο τηεηῖβ ὃ 9. 

ςοτηΐοτί.᾽ 
1. 9. δοκεῖ : ̓πηρουξοηδὶ, 5ο. ἀνθρώπους ἀπολαίειν. δ 10. 
1]. το. ἀπὸ τούτων : “ἴτοτῃ {Π65ε,᾽ 1. 6. ἔτοτῃ δηΐτηα]ϑ; οὗτος θεΐησ τπιϑεά 

ΒῬεσαῖιβα δηΐτηα]β ἀγα {Π6 ογεαΐαγεβ ᾿τητηθαϊδίεΥ ἴῃ απαβίίοη. (Οἱ, ΠΠ-. 
ΨΙϊ. 8 ἐκείνους. 

1. 2ο. προσθεῖναι : 50. τοὺς θεούς. ὙΠΘΥ ἡγΕΓΕ 5ρόΐβη οἵ ἀραΐῃ ἴῃ ὃ 9 ἢ 1], 
τοῖς θεοῖς ἔργον. Υ 

1. 2ο. ἡ ἀδυνατοῦμεν... . συνεργεῖν : “(οπβίοτ ἀσαΐη πεῖτ Ρετϑομαὶ ἃ 12. 
(αὐτούς) ἰηϊετνθηίίοη οα οὐγ θεΠα]ΐ, πη ἰΠαΐ τεβρεοΐ ψΒογεῖὶη γε 8.6 

Ῥεοα] τὶν ΠΕ] 1655, πα πιεῖν, Κπον]εᾶσε οὗ Οὐγ ἐπΐατε ᾿πἰεγεβίβ. 
Ῥ. 129. 1. 15. τάδε δὲ οἰκονομῶν : “ΡὈαξ ἴπ [πΠ6 δοίπα] δαπηϊηϊπίταϊίοη ᾧ 19, 

οὗ {Πεβε.᾿ 
Ἐ.180. 1. το. θεοὺς ἀρέσκεσθαι. ΤΠΕ τπι5ε οἵ [Π15 νεγρ ΨΊ ἀπ δοοτι5. 15 ᾧ 16. 

Τατα. 866 1,. αηα 5. σϑὦ ὕϑοεθ. Τὶ ἢας σεπμεσα!]ν [Πς ἀαἰίνε, 5 θε]ον ὃ 17. 

1. 15. τιμᾶν ἀερεπαβ οῃ ΤΡΉΉΕΕ ΕΣ {πε [Ο]]οντίηρ ἱπβηϊῖνεβ οη χρή. δ 17: 
“Α πηδῃ, πογαΐοσε, 1ξ μα θὲ σαγεῖι] ἴο ρεγίογμ 41] εἷς ἀπίιε5 ἴο [μῈ ποθεν 
ἴο {πΠ6 με οὗ Πῖβ δ} 1165, ταν ΡῈ οὗ σοοά σουγαρε. 

1. τό. οὐ γὰρ... σωφρονοίη : “ἴοι [ῃ6 τπηᾶῃ τ ποΐ ΡῈ ψῖβα γὙη0Ὸ 
Βορεᾶ ἔογ τῆοσαϑ ἔτοσῃ οἴμοῖϑ. 

ΤῊΐβ ἀπά ἴῃε Ό]]Πονν ἵπρ᾽ ἔνγο βθοίΐοηβ 6 Ῥδτί4 1Υ τερείτἰοηβ οὗ ρα5- ΓΨ. καὶ 1. 
ΒᾶΡΕΒ ἴῃ ΒΟΟΚῚ. (ΕΓ 1.1. 17 564.; 11. 30 5646. 

ἘΠ 1: 1: ἼΖι, εἰ πὸ τος τινα ἐπὶ θανάτῳ. 80 “47:4. 1. νἱ. το ἔλαβον τῆς κὶ ὃ. 
ζώνης τὸν ᾽Ορύνταν ἐπὶ θανάτῳ. ΤΗΕ ἄαΐῖνε ΕΧΡΙΟ5565 (6 ὀαξζς οἵ οὐγεεέ 
οὔ (πὲ δοίϊΐοπ. ΤῊ15 βίουυ ἀρρεδῖϑ ἴῃ ΡΪδΐ. “412ο]. 32 (. ὅεε αἷϑο Χεη. 47εἰ]. 
11. 11. 39. Ιβοη ἃ γεα] την Αἰμεπίδη οἰ τΖεη 15 ἴῃ 6 Ῥεσβοη τείεττεα ἴο. 

1. τ6. παρὰ τοὺς νόμουΞ. 1 ἰ5 πον οτο εἶβε βίαιεά (Παΐ ᾿ξ νγαβ αἱ τῃϊ5 ὃ 4, 
Εἶτηα δπ ππ]αυγία! δοΐ ἴο αἰζεπιρί ἴο τπονε ἴΠ6 Ἰπᾶάσεβ ΒῪ ἀρρεαὶς ἴο {μεῖγ 
ΡΙγ. Α Ιἰαν ἴο ἰμαΐ εἴδξοϊ ννὰβ ραββεά αἵ 4 Ἰαΐεσ ἀαίε : δῃηὰ 16 ρῆγαβε 
Βετα ἰεπᾶβ {πεγείοτε ἴο σοπῆτσπι (ΠῈ ἀοιθίβ ε] οα ΟἴΠΕΓ στοιηᾶβ ἃ5 ἴο 
186 δας απίιοιυ οὗ {ΠπΠῸ σμαρίεσ, οἵ αἵ ᾿ἰθαβί οἵ [Πεβὲ βεοί!οῃβ. 

1. 22. καὶ ἔλεγε δέ 'π Δ Π ἢ 6515 ἴο καὶ ἔργῳ αὔονε ὃ 1. 5. 
1. 22. Ἱππίαν. ΗἸρρία5 οὗ ΕἸ]15, ἃ γεσγὺ βισοθββέα! Ξορῃϊβί οὔ [ῃ6 {{π|6, 

15 βατγιβθα ἴῃ {πε Ρ]αϊοηΐϊς ἀϊαίορτιες ἐἤίῤῥίας 77α70» ἀπα ἤέῤῥτας 7͵γο», 
1. 24. διὰ χρόνου : “Δἔζει 4 οσογίαίη ἰηΐεσνα]. Ηξε, {πὸ τηοβὲ ϑορβίβίϑβ, 

ψεπί ἀρουῦΐ ἔτοτῃ ἴοννῃ ἴο ἴοννῃ. 
1. 27. διδάξασθαί τινα : “ το σεί Ξοῖης οπα ἰδπρπῖ ἰο Ρε.᾽ 
1. 29. φασὶ δέ τινες... διδαξόντων. ΤῊΪϊΞ Ξεπίεπος βθεπηβ ἴο ὈῈ ἃ 

ΤΕΙ ατκ Οὗ ΒΟΙη6 σοτϊητηθηΐαϊζογσ. 11 ἰπηίθστγιρῖβ ΨΥ Ἰ ἃ αϊτεοῖ (πα ποῖ γε 
τοὶ ουδπί) βίαϊεμηθηΐ, [Π6 ᾿πβηϊενγα] οἰαυιβαβ αἴζοσ τό. 

Ῥ. 182. 1. 25. ἀρκεῖ γάρ: “γοι, πο ἀοιθί, ατο χυϊΐς οοπέεηϊ.᾽ ἢ 9. 
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Τὰ τη, 

δ. 18. 

δ 14. 
ὙΠ 

δ 16. 

δ: 

-Ὁ- 
ἘΞ 
9 . -σ- 

ΧΕΛΝΟΡΙΟΜΝ, ΜΕΜΟΚΑΔΙΔΙΑ 7. 

Ῥ. 183. 1. 5. ἀλλ᾽ ἔργῳ ἀποδείκνυμαι: “αἱ 411] ενεπίβ 1 5ΠΟΥ ΓΙᾺ 
νΐδννβ ἴῃ τὴν σοηποῖ.᾽ 

1. 21. αἰσθάνομαί σου ὁποῖον.... λέγεις. Τάϊοτηδίϊο ἀοιθ]ς οδ]δβοῖ : 
ἴῃ ΕΠΡΊΙΞΗ ἀο ποῖ ἰταηβ]αΐθ σου. 

Ῥ' 154. 1.4. Καὶ γάρ :- “ΜΕΙΙΣ Ξ0 5150." 
1. τι. Λυκοῦργον... καταμεμάθηκας ὅτι. Τὴο.0]6 οΟὈ͵]θοῖ 45 ἀθονε 

8 12. 

1. 25. τοὺς αὐτοὺς χοροὺς κρίνωσιν : 5Ξς. ἀρίστους εἶναι. ὙΠ6 ΟΠοτιβ 
τγαβ, Ρῃ οἹά οτβίοτη, ἴΠ6 πιοβί ἱπιροτίδηΐ ἰδαΐατσα οὗ ἃ ΡΪΑῪ ἴῃ {Π6 Ἔεγεβ οἵ 
Αἰμθηΐαηβ. ρδπος ϑοἢ ΡΉ͵αβο5 85 χορὸν αἰτεῖν, λαμβάνειν, διδόναι; 
διδάσκειν, εἰσάγειν : χοροδιδάσκαλος, χορηγός, κιτ.λ., 411 Βανίηρ τείετεπμοα 

ἴο ἴῃς Ὀτπσίησ ουὲ οὗ ρΡΙαγβ. Απᾶ 80 ψνῇβῃπ ἃ ρ]δὺ νγὰβ ἀβοϊβ ἴο 6 
16 Ῥεβί, 1 νγαβ ἴῃ λογῆς Πμαΐ νγὰβ βαϊα ἴο 6 ῥταϊββᾶ, 

Ῥ. 185. 1. 9. παρακαταθέσθαι, 5ο. αὐτῷ, “50 45 ἴο εηίτιιδέ ἴο Πΐπη.᾽ 
1. 11. τῶν δικαίων τύχοιεν, “ οὈίαϊη {πεῖν τσ 5. 
1. 2ο. ἢ τῷ ἧττον ἐχθρός: 5ς. εἶναι βούλοιτο. 
Ῥ. 156..1. το. Οὐκέτι : ΟἿ ΤΠ ἀνῇ τὸ; 
1]. 26. νὴ τὸν Δί᾽: “νῈ]1, Ἰροη τὴν νγογά, 1 δάπιῖῖ. ἨΗ5 ἀουθίς 

ΕΧΡΓΕΒΒΘα πῃ ὃ 10 πᾶνε Ποὺ νη βῃθά. 
Ῥ. 187. 1. 3. βελτίονος ἢ κατ᾽ ἄνθρωπον : “ οὗ Δῃ ΘΧΟΕΙ]Θ πος Ρεγοπηά 

1ῃ6 Πυτηδη.". : 
1. 5. ἄλλα τῶν δικαίων : “οἵ ϑοτηείῃϊηρ ἀστὴρ τοτὰ νυ μαΐ 15 γπιϑὲ.᾽ 
1. 12. ἐγκράτειαν... εἶναι : “{παΐ 1{ νγὰ5 ἃ σοοά {Πίηρ ἐπδὲ {Π6 τηδῃ 

9ῃ οι] Πανα ἃ Ῥαϑβὶβ οἵ 56] - οοπηίτο]. 
Ῥ. 138. 1. 4. τοὺς κωλύσοντας. Οπα νου] Πᾶνε ἐχρεοϊεά τὰ κωλύ- 

σοντα, " ἀἸϑροβιτϊοπβ ἰεπαϊηρ ἴο ῥγενεηῖ. Βπΐ {Π6 Ἰᾶδβα 15 οἵ ᾿ἱπίβγηδὶ] 
ηιαςίεγε: οἴ. ῬεΙον ὃ 5 ποίους δέ τινας δεσπότας... κωλύοντας ; ΤἼΘ 
58 ΠΊ6 δα 15 ἘΕΧΡΙΊεββεα ἴῃ 1. ν. 5. ᾿ 

1. τ6. Σοφίαν... ἀπείργουσα : “5Ππἴ5 τηξη οὔ [ΠΌΤ υγϊβάομ, {πε ὶγ 
οὨϊεῖ σοοά, 4η4,᾽ εἴο. 

1. τ8. ἢ οὐ δοκεῖ, σοπβίτιια ο. κωλύειν ; “ΟΥ ἄο γοι ποί {Πϊη]ς {Πδΐ 1ἰ 
ῬΙανεηῖβ {Π6π|,᾽ εἴς, ᾿ 

1.. 22. Σωφροσύνηξς, ρατεἴνα σοηϊνο. “Δ ΥΟ ΤΊΔΥῪ τα 56Υ Πα5 1658 
ἴο ἄο ψ ἢ σορτίείν οὗ πηϊπα;,᾽ εἴο. 

1.25. αὐτὰ... τὰ ἐναντία, “Δ᾽ 5ο] πἰοὶν σοηίτγατυ.ἢ 
1. 27. ὧν -- τούτων ἅ. 

κωλυτικώτερον, “ἰεπᾶς τηοῖα ἴο ῥτουοηΐ. ΤῈ ρονέσηβ τοῦ ἐπι- 

μελεῖσθαι. 

1. 28. Τοῦ δὲ... ποιοῦντος, “{Πδη {Παΐ νη ]οἢ σδιβεβ, εἴς. (ἀδηϊνα 

οἵ σοτηρατϑβοη ς. κακίον. 
Ῥ. 139. 1. 2. τῶν ἐναντίων, σοπϑρίτ. ο. αἰτίαν. μιν: 

1. 8. μόνα. μόνη ΞεεΙὴ5 ΡτΤΕίεσα ]6, " πο ρεσᾶηοα αἰογθ. (ΟΕ, Ῥεον 
1. το δι᾿ ὧν μόνων ἀπά 1. 17 μόνη ποιοῦσα. ; : 
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ΕΟ ἘΣ 132, 1: Ἐ-- ὃ ὸ τὴ; Ἐς τῇ. 

1.τι. “ὥσπερ: “᾿παβιλποῃ 45. ΤῊΪ5 τπι56, εν! ἀἘη]ν συσσεβίβα Ὀν {Π6 ν. ὃ 9. 
πῶς, ἰ5Θ τατθ.0 Βειθηθδοη σοπηραταβ Ρ]αί. “λαεά. οο Α. 

1. τ4. περιμείναντας καὶ ἀνασχομένουΞ. ἼΠεΞε ἀστοα ὙΠ [{Π6 {πη- 
ΘΧΡΓΙΕΞΘΘΑ͂) βιθ]εοὶ οὗ καρτερεῖν. ὙΠὴ6 ἢτϑε πὴ ρ 165 Ραίίθβηοβ ππάθυ [88 
Ἰοηρ ἀεἸαν Βείοσε τε]ϊεῖ οοτηθβ, (ΠῈ βεοοπα δηάαταπος οὗ {Π6 ραΐῃ 1[βε] , 
Ὑταπϑαίε ἡ Ἱ καρτερεῖν, “ἴο Ἔπάπτε 1 ραίΐεπος δηα οουτασα. 

1. 15. ὡς ἔνι ἥδιστα, “45 ΡΙεαβαηΐ 45 ΡΟϑ51016.᾽ 
1. το. τοῦ μαθεῖν, σοηϑίτ. ο. ἀπολαύουσι. δ 10. 
1. 28. περὶ τὰς ἐγγυτάτω ἧδονάς, “«ρόουΐ ἴΠο568 Ρ]βαβισγεβ ὙΓΒΙΟΘΙ ἃΓα 

πααγοβϑί ἴο Παπᾶ. 
1. 3ο. ἥττονι, “ Πανίηρ' ΠΟ σοπίγοὶ ονεσ. (Οἵ 1. ν. 1 ἥττω γαστρός. ΔΙῚ 
Ῥ. 140. 1. 3. ἐκ παντὸς τρόπου, “ ὈΥ Δην τηεδη5. [π5ι {ππ6ὸ ἐγγυτάτω 

ἀθονα. 
1. 6. λόγῳ καὶ ἔργῳ διαλέγοντας κατὰ γένη, “ ὈοΐΠ ἰπ ἰΠΘΟτΥ ἀπά ἴῃ 

Ῥτδοίίοθ πηακίησ ταϊΐοπαὶ ΟἹ αβϑ Ποαίίοη οὗ οδ]εβοίϑ.᾽ 
1. 9. ἔφη δὲ καὶ κιτιλ. “Ναγ, Βα υβεᾶ ἴο 58} [μαὲ ται᾿οοἰπαϊίοη μα5 ὃ 12. 

15 παπῖα ἔτοτῃ (π6 ἔαοΐ πῃαὶ ῬεορὶῈ τβαβοη δπα οἱαββίέν ἴΠ6 πιαίζεγ 
ὙΒΙΟΙ {παν ἀτα ἀβα]ηρ θη παν οοπλε ἰορείμογ οσ σοπϑα]ζαίίοη. 

1. 18. τί ἕκαστον εἴη τῶν ὄντων : “Πον ἴο ἀεῇπε ἃπ4 οἸ 55} τϊηρ5. ΨΊ, ἡ 1. 
1]. 22. ἐν ὅσοις. .. τοσαῦτα λέξω: “1 1} ΠονΕνΕΥ σῖνε ἃ ΠΌΤΗΒΕΙ, 

5.ΟΠ. ἃ5 566 115 5 ἘΠ οἱ οπέ [ΟΥ̓ τὴ6 ἴο 5Πονν. 
Ῥ. 141. 1. 2. ποῖόν τι νομίζεις... εἶναι : “πον νου] νοι ἀεἤηε, εἴς. ἢ 2. 
1. 4. Κάλλιστον νὴ Δί᾽ : “1 5ῃου]α 54} 1 15. νῦν ποῦ ]6. 
1. τ6. ὀρθῶς ἂν ἡμῖν... εἴη ; “νγὲ τηᾶὺ ἰακα ἰξ ἴπδη [παῖ νγα 5Βῃου]ά ᾧ 4. 

Ῥε τίρβε ἴῃ ἀεπηΐηρ, εἰς. 
1. 21. πρὸς ἀλλήλους χρῆσθαι: “ἴο δοί ἰονγατά5β. Θα0ἢ οἴμοι. ὙὍΠὲ ᾧ 5, 

ΔΟΞοϊπΐα πιθε οὗ χράομαι ἰ5 νΕΓΥῪ τατα : οἵ. Χεη. (γγοῤ. ΤΥᾺ΄. 111. 23 καὶ νῦν 
ἐξ ἐκείνου χρῶνται Πέρσαι οὕτω. 

Ῥ. 142. 1. 4. οἶδας. ΤΗΪπ, [μ6 ἴοτπιὶ  ἰοἢ ἰ5 Τουπά ἱπ ἴῃς Μ895., ἰ5 καὶ 6. 
ΨΕΙΥ͂ Γατα ἴῃ Αἰεὶς οὐ ἴῃ βοΐ ἴῃ δὴν Ραΐ Ἰαΐε τεεὶς. Οπα ΟΥ̓ ἴνγοὸ 51Π}118Γ 
[ουτηβ (6. σ. οἴδαμεν, οἴδασιν.) Οὐου ΕἸΞε ιν μαῖα ἴῃ ἴῃ 6 ΜΙ55., νυ Βείμοσ ἴτοπὰ 

ΧΕΠΟΡΒοΠ 5 Παπᾶ οΥ ποΐ νγὲ οδηποῖ [ε]]. 
1. 21. Πάντα μὲν ἄρα σοφόν : πάντα 45 Ῥεΐοτε ἰ5 πειιῖ. Ρ]ῸΓ., ὁ νν 1586. ΟΠ δ 7. 

811 σα Ὀ]εοί5.᾽ 
1. 231.. πὼς ἄλλως, “'π ΔηΥ ΟἾΠΟΥ ταν ̓  ({παη [86 Τοτεροϊηρ), ἱ. 6. ἴπ. ὃ 

ΔΩΥ ΟΥΠΕΙ ὙγΑ0 Πδη γεϊαΐοείν. 
ἘΞ ΤῊΒ. 1. τη. Νὴ Δί’. (ΟΕ ΤΙ. νἱῖ. 4. δ 10. 
Ῥ. 144. 1. 8. ἐκ τῶν τὰ νόμιμα ἐπιτελούντων : “ ἔτοια ἴΠοΞα ΕΟ ρεῖ- ὃ 

ἔοττη 811 Ἰανυία] βοσνίοοϑβ. 
1. το. ἐκ τιμημάτων : “ Δοοοτάϊηρ ἴα [με νδ]παδίϊοη οὗ {μεἰγ ρσορεοσίγ. 

1. τρ. ἐπὶ τὴν ὑπόθεσιν ἐπανῆγεν ἄν : “με γγου]α Ὀτίπρ ἴῃς ἀἰξοιβδίοη ὃ 18. 
Ῥοῖ ἴο ἢσβέ ῥτϊῃοῖρ 65, 1. 6. ἢ ἔοσοβά ἢἷβ δανθυβαγυ ἴο αἰδμγεθ. (. 50}. 
81. Ἐὸοτ 5 υ86 οἵ ἄν οἵ, ἀθονς 1Υ. ἱ. 2 ἔφη ἄν. ( , [πἰτοά. Ρ. χχιϊ. 
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ΧΕΔΟΣΡΙΟΝ, ΜΕΜΟΛΚΑΔΙΖΙΑ 7. 

ΨΙ. 8 15. 1. 27. διὰ τῶν μάλιστα ὁμολογουμένων ἐπορεύετο : “ἢ τπιϑεᾶ 45 {Π6 
βίερϑ5 οἵ ἢϊβ ἀσρτιπιθηξ ΟὨΪΥ 5Ὲ0 ἢ ῬΓΙΠΟΙΡ]65 ἃ5 Ἴ6ΓΘ τ Ί νΟΥ5 4 ΠΥ δοσορίοα,᾽ 
ΤΗε Ρῆταβοα Ρεϊονν, διὰ τῶν δοκούντων τοῖς ἀνθρώποις, τηδ8π5 ἴῃ 5416. 

Ῥ. 145. 1. 1. τὴν ἀσφάλειαν, τήν ετρΡΠδίϊς : “2.4 (οπ6) ταθδπ5 οὗ 
σοτίαϊην ἴπ ἀτστιτηεπηΐ ; ἡ ΡΕΓΠΔΡ5 ΜΊΓ 4]]τιβίοη ἰο ἀσφαλῆ ῥήτορα ῬεΪονν. 

1.4. ἀσφαλῆ ῥήτορα. Ηοηι. Οἰἶγ»:. νἱϊϊ. 171 ὃ δ᾽ ἀσφαλέως ἀγορεύει. 
ΨΙΙ. 51, 1.9. ἐν ταῖς... πράξεσιν : “ἴπ {ΠεἰΓ 5ρεοῖα] ριυιγϑαῖίβ.᾽ 

1. το. αὐτσὺς εἶναι ἐπεμελεῖτο. ΤῊΘ τηοτα τ|ι5118] σοηβίσιοί οη οὗ [15 
ΨΕΓΡ 5 ο. ὅπως (πα Πιΐ. ἰηάϊο. ΟΥ 5] πποίνθ), ΟΥ ο. τοῦ πᾶ ἱπῆῃ. δ5 
ΔΡονε 1. 11. 5. 171. νἱϊ. 7. ΕῸΓ ΟἾΒΕΓ ἜΧΘΠΊΡΙ65 οὗ {πῸ βίτηρὶθ ᾿ἱπῆη. οἵ. 
Χεη. Οεεονε. χὶ. 1 ; ΤΒυς. νἱ. 54. 

1.11. τοῦτο λέξω, “1 5}4}}] 5 ον δ5 [Ὁ] ονγ5.᾽ τοῦτο ἴοι ἴῃ6 ποτα 

1514] τόδε. (. 1. νἱϊ. 5. τοιάδε. 
1. 12. ὅτου... αὐτῷ: “ψῇηδί 6δοῇ οἵ μῖβ5 {πἰοπᾶς μαᾶ βρεοῖϑὶ Κπον- 

Ἰεᾶσε οἔν 
1. 13. ὧν δὲ προσήκει : ὧν --τούτων ἅ ; [Π6 (ρατενε) σεηϊεῖνε πάντων 

ἴπ ὈΟΙῊ ᾿πβίαποοθϑ 15 ΠΊΆ 50 .]}1η6 ; τούτων ἀδρεπάϑ οη ὅτι. 
δ 2, 1. τη. αὐτίκα : “ΤΥ ΕΧΑΠΙΡΙα.᾽ 

1. 2ο. ἔργον ἀποδείξασθαι : “ ῥτοάτιοσε (ΟΥ̓ Ρετμαρ5 2Ώ1α721, οἵ. 1,. ἀπᾶᾷ 8. 
αὐ τος.) ἃ Ῥῖεςε οὗ νγοσκ, 68. σ. {πὸ ἘΠ σα ΟΥ τεαρίηρ οὗ 4 σίνϑη δοσεαρα 
οἵ στοππά. 

1. 22. τὴν τε γῆν ὁπόση ἐστίν, ἀοι}]6ε οΡ]εςεί ; “ἰῃς οχίεπε οὗ [Π6 
στουπᾶ.᾽ 

Ῥ. 146. 1. τ. ἐπιστάμενον ἀπιέναι: “ΟΔΙΤΥ ΔΥΑΥ ἴμΠ6 Κπον]εᾶρε :ἢ 
ἀπιέναι ΕΧΡτΕΘ565 4 Ρεσιηδπεηΐ τεϑαϊῖ. 80. Ῥεῖον υ]1]. 8 ἀποβαίνειν. 

δ 4, 1.τι. τεκμηρίοις χρῆσθαι. ΤΠὶβ ἰ5. Ῥταοίοα ΠΥ εαπίνα]επί ἴο τεμκμαί- 
ρεσθαι, Ἰξπος ἰγαηϑὶ δῖα “ἴο ΡῈ δ0]ε ἴω τιᾷῖκα οδ]ου]αίίοπβ Ὑ] ἢ ἃ. νον 
ο, εἰς: 

1. 12. τῶν εἰρημένων, 5ς. νυκτὸς καὶ μηνός κιτ.λ. 
ἢ δ. 1.15. ἀστρονομίαν : οἵ. 8 4 ἀστρολογίαν. ῬεΙπαρ5 {π6 βεοοπᾶ ποτά 

[65 ἃ βιισρεβίίοη οἱ βοιμείμϊηρ τηοσε (πα ποΕα]6551γ) βοϊθπεῖῆο. 
καὶ τὰ μὴ... ὄντα : “Ξ0ΟΗ ΠεδγεηΪΥ Ροάΐε5 ούθη 845 τηουϑά ἴῃ ἀ1- 

ἐεγθηΐ οτρῖίβ5.᾽ ' 
1. 16. καὶ τοὺς πλάνητας... ἀστέρας: “50 ἢ 45 [Π6 Ρ]απείατυ ἀπά 

οἴμεγ ἱστεσι]ατὶν τηονὶηρ Ὀοάΐε5. ὙΠε Ἰδαίου νγου]ά ἱποῖπάθ σοτηείβ ἀπᾶ 
τηείβοσβ. ὍΤΠΟ56 τηουϊηρ ἴῃ {Π6 βϑτηθ οΥΌΪς γεγα {πε ἤχεα βίαγϑ, Ποβα 
(ἀρρατζεπῖ) ρευϊοάβ οἵ τενοϊαίίοη ἡγε ἰάθηίιοα] ἀπ βαβϑῖὶν σα] σα] 46. 

δ 6. 1. 22. τῶν οὐρανίων, ἧ ἕκαστα, ἀοτ]ε σοπϑβίτιοίίοπ, Βοῖῃ ἀερεπάεπέ 
ΟΠ φροντιστήν : ἰτγᾶη5. “ἴο ὝΟΥΓΥ ΟΠΕ56]Γ ἀθοῦὶ Πον ἴπΠ6 Οτεαΐοσ σοη- 
βίπιοῖβ [Π6 νατίοιιβ ἤθάνεη]υ Ὀοάϊε65.᾽ 

1, 28. ᾿Αναξαγόρας. Α παῖϊνε οὗ (ἸαΖζοτηεπαθ. Ηε ἰδυρῃξ παΐαγαὶ 
ΡΒ ΟΞΟΡΒΥ αἵ Αἴβεηβ, ἀπα ομ]ν ἐβοδρεᾶ ργοβεοιέϊοπ ἴον ἱπιρί εἴν ἐΠ ΤΟ ΘΗ 
βίσηι. ὙΠῖβ οματσε οὗ ἀσέβεια 15 τείεττεά ἴο ἴῃ 1. 1. 11, ἌἼΠΕΓΕ 1{ 15 βαϊᾷ 
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ΟΕ ΖΦ τὴ. 75. 27-- δέ τος .1..- 

τηδξ πο οπε οουἹά οἤδτσε ϑοοτγαίεβ τι δηγεμίπσ ἀσεβές. 207 (1 15 «ἀ4ε4) ΨΊΙ. ὃ 6. 

ες ἔοοϊκ πο ρατέ ἴπ ἀἰξουββίομϑβ δθουῦΐ {πε ογἰσίη οὗ (ῃ8 Κοβπιοϑβ. 
1. 29. τὰς τῶν θεῶν μηχανάς : οἵ. Ατίϑί. 7271. 1. 4 ᾿Αναξαγόρας τε γὰρ 

μηχανῇ χρῆται τῷ νῷ πρὸς τὴν κοσμοποιίαν. “Απαχαροταβ ΘΠΊΡΙΟΥ5 
ΜΙηά 45 ἃ ϑβοτί οὗ τῃξοηϑηϊοαὶ ἄσδνῖσε ἴου [ῃ6 σοηπβίσπιοίίοη οὗ {πε 
Κοβγηοβ.; 

Ῥ. 1417. 1. 6. λίθον διάπυρον εἶναι. Αοοοτάϊησ ἴο Τῖονσ. Τ,Δοτί. 11. 8, 
Π Ξαἱὰ {ῃδὲ ἔῃ βῃιπ νγὰϑ ἃ τηβϑ5 οὗ »]Ἱονῖησ τηεΐαὶ], απαᾶ ὈΙσσεσ [Π84Πη ἰ(ῃς 
Ῥεϊοροππεαβιϑ ! 

1. το. ὁμοίως τοῖς ἄλλοις : “εχΑςῖν 45 ἰπ ἴΠ 6 οἴ μεσ βέυαϊες τηεπεϊοπεά." 
1. 18. τοῦ γὰρ οὕτω. .. αὑτοῦ. τοῦ προσέχοντος Ξ1ΤΩΡ]Ὺ ἀξεροπᾶβ οα 

ἔργον, ΜΙ ΪΟΉ 15 ΠΟΓα τπιβεα δια δίς 8}}ν ἴογ ἃ αζγηειείέ ἰα5κ. ΟΕ, ὃς 8. 
σμὦ ὕοεθ. ΤτΊδη5. “ ἴογ 1ξ ἃ τηδι αἰϊεπάεά ἴο Πϊτπηβοὶῇ ἴῃ [Π15 νγαν, 6 
ψοῦἹα πᾶ 1 ΠΒατὰ ἴο ἀϊβοονεσ 4 βρη νϑίοϊδη 80 σου]Ἱᾶ Ὀείιοσ ἀΐβοεσγη 
ψΠδἱ νγὰβ σοοά ἔοτ Πῖπη ἔΠδη ἢς σου] 40 Εἰ πι5ε] 

1. 21. μᾶλλον ἢ κατά : “ θεγοπά [Πε τεροῦ οἔ᾽ δ 10. 
Ῥ. 148. 1. τ. ὅτι φάσκοντος : “ Βεσδτιξ6, γγ} 116 Πα αββϑοτίεά.ἢ ΨΙΠ ξῈ 
1. 32. κατεγνώσθη θάνατος, Ξς. αὐτοῦ : “ Ξεπΐεποες οὗ ἀφείη τγας ρτο- 

πουπορᾶ ἀσαϊηβί Βϊπι.᾿ 
ἐλέγχεσθαι... ψευδόμενον, “1΄ῃαἱ ΠΕ τγα {βεγεῦν σοηνϊοϊεά οὗ 

[ΑἸϑεμοοά ᾿ἴπ τεβρεοΐῖ οἵ μ15 ἀϊνὶπε τηοπίΐοτγ. ὙΠὲ ἱπβηϊτῖνε ἰβ ἱτηροτέεοξ, 
᾿ταρ  γἱηρσ 4 στε ὑπαὶ εογίγετεαί ἴο 116 ἀροη πῖπι. ὙΠε [Ἀ]ξεβοοά ξυσ- 
φεβίεα τγα5, μαΐ σγἢ1]6 μα αἰϊεσεά {μαΐ 15 αἰαεγεογεῖτεηε σάνε Ὠΐτη στά- 
ΔΠΟΘ 1ἴπ Πῖ5 δοίίοηϑβ, εἰ ΠῈΥ μα σοΐῖ Ῥαά σιϊάδπος, οὐ Ηῖβ οἰαίγη ἴο μανα 
στιίάδποα νγὰϑ [α]56, βίποε ῃῈ Ὀγουσῃὶ ἀξαίῃ οἡ ὨΪπι5εὶ ΡΥ ἴΠ6 σοῦτβα 
με ἴοοκ. , 

1. το. τήν τε δίκην... εἰπών : “ ἴῃ {παΐ ἢε ρ]εαάεα ΗϊΞ σβιιϑα. 
1 τὸ Δηλίας σΕ Π|. 11. 12. 
Ῥ. 149. 1. 6. ἀκούων αὐτοῦ, -ο. ϑοοταῖΐεϑ. 

1. 8. Οὐ γὰρ δοκῶ σοι: “νῇαῖ, ἄοεϑ ἴξ ποῖ 5 πα γοὰ ἐμαΐ 1, εἴς. 
1. το. ἠναντιώθη τὸ δαιμόνιον. 80 «͵5Ξο Ρίαί. “412ο]. 4, ϑοοταῖεβ ἰ5 

τερτεξεηίεα 85 βαγίπσ ἰμαΐ ἢ6 {νῖσε βεῖ δροῦζ ργερατγίηρ ἃ τερὶυ, Ραΐ 
νγ85 ΟΠ 640}ἢ οσοαβίομ σμεοκεά ὈΥῪ ἢ15 αἰχεηιο,τε7. 

1. 27. ἠσθανόμην, ποὶ αἰσθανόμαι, »γ Ὠΐοἢ 15 [ῃ6 οτάϊπατν ἴεπβα ἰπ ατεεκ ἡ 7. 
(45 ἰπ 1,4{1Π} ἴοσ Ἔβχρεσίθποες σοπίπιεα πρ ἴο {πε ρῥτγεβεηῖ; ϑοοτγαίεξ, 

ἴοσ ἴ8ε βακε οὗ δγριιηθηῖ, ἐχεεῤίς ἴ86 ἔπη οἰποα [ῃ6 ἱπάϊοίτηθηϊς τγὰβ 
1α]ά. 

1. 28. πρὸς τοὺς ἄλλους παραϑεωρῶν ἐμαυτόν : “ φοπηρατῖησ τηγϑεὶξ 
ψΠ ἢ οἴμετϑ. 

1. 21. οὕτως... διατελοῦσιν : “Πατνε ᾿πνδτίαὈ]ν σοπηα ἴο [Π6 ξᾶτηα 
σοποϊπβίοπ δρουῦΐ τηθ,᾿ 1. 6. [Παΐ τὴν σοῦτϑα οὗ 116 τνὰβ ἃ σοοά οπε. 

Ῥ. 150. 1. 2. διόπερ, Ξέτοηρσετ ἔμδη διότι, “ ἔοτ (15 Ξίτηρ!ε τεάϑοῃ ;᾽ καί 
σοεβ ΜΙ αὐτοί. 

εν 
«ἢ . 

Ὁ Ω 
τ ὧῦ 

-ΘφωυνὉ»᾽ 

ῬΑ 

4, 

5. 
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ΧΕΔΌΣΙΟΛ, ΜΕΜΟΔΜΑΔΙΖΙΑ χὰ 

ἌΓΕ ΕΒ ἢ. ἐπιτελεῖσθαι : “ρᾶν (ῃ6 Ρεπδ 165 οὐ ΟἿ ἴῃ [6 δοίΐνε, ἀρονυε 

ὍΔ. 172. 

1. 6. ἀποβαίνειν : “οοπμηα αἱ Ἰαϑὶ ἰο Ὀ6 :᾿ οἷ ἀρονε νἱῖ. 2 ἐπιστάμενον 
ἀπιέναι. 

ᾧ 10. 1. τ6. ἐν τοῖΞ ἐπιγιγνομένοις : “ ἴῃ ἸαΐξΓ σεπεογαίίοηϑβ. 
1. τ8. ἐπιμελείας τεύξομαι : “5}4}1] Ρε τερατάεα ;᾿᾽ Ρταριϊοα! ]ν ρῥαϑϑῖνε, 

ἢξηςε ὑπό. 
1. 2ο. μαρτυρήσεσθαι, ραϑϑῖνε. 
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ΠΕ ΤῸ ΤΠῈ ΝΟΤΈΞΒ, 

ΝΌΟΤΕ. 7λε ἰαγρε Κοηιαγε εαῤῆέαϊς τγιαϊεαίε ἐλε ὀοοῖ ; ἐΐε τηαὶ Κοπα 

γιτεγ:6γαἰς ἐ.4 ἐλαῤέεγ ; ἐλε Α΄ γαῤίε ἤριγες ἐλδ σϑοΐζογις. 

ΑΟσσύϑαΑΤΙΨΕ, Δρϑοϊαία, 1. 11. 20, 111. 
2 τ πν ΠΡ 11 τὺ τι. 3, υὙἱ. 26, 
5. ἘΝ τ. 20. 

- δάνεγθίαδὶ, 1. 11. 6ο, 111. 1 ; 11. ἵν. 5. 
- ς. ἰηῆη., ἐνεπ ΠῈΠ ταΐεστίηρ ἴο 

Ῥτϊποῖρδὶ ϑβιθ)εςί, 1. ἴν. 8; 11. 
νἱ. 25. 

-- ς. ἱπῆῃ. αἰΐζεγ νεγρ τεααίτίηρ ἀδ- 
ΝΕ, ΤΕ 1: Ο, ὙἹ 5. 

- οὗ Ἰἰταϊδίοη, 1. νἱ. 6; 11.1, 17; 
111. νἱ]. 5, χι]. 6. 

Δάνετι, ς. ῬΥΟΡΕΥ Πᾶτη6, 111. ν. 1. 
ἀλλὰ γάρ, 11. 1. 17. 
Ὡλλὺ μὴν, Ἐ 11. 4, 62; 1Π|. νἱ. 18, 

ΜῈ: 2: 
ἀμφί, 1. 1. 18. 
ἄν, εἸΠρίϊο4], 111. νἱ. 4, ν111. 1. 
- οἴ τερεαίεά δοϊΐοῃ, 11. νι]. 4: Ι΄. 

1. δ Ὲ 13. 
- ογηϊτεα, ΜΠ 1464 οὐ οὀϊζραΐζοτι, 

ἘΠ 28: 
δοτιῖβί, εχργεββίηρ Ὀερίπηΐϊηρ ἃ βίδίε, 

1. 1. 18, 11. 15, 22; 11]. νἱ. 25, 
νἱ!. 2, ἘΠῚ ΡΠ ν τ. 

--- ἐχργεβϑίπρ' πὰ τεβα], 11. 
σΠ, 4; ΠΙ. 11. 

- εχργεβϑβίῃρ ἘΞΗ͂Ν 1|. νἱ. 14. 
ἀπό, ἴῃ σοπηροβίτίοη, 1. 11. 54; ΙΝ-. 

ὙἹΪ. 2, ὙἹ1]. 8. 
ἀποδεικνύω, 1. νἱ. 3. 
ἀφαιρεῖσθαι, «. σεηϊίζ,, 1. ν. 3. 
πα τι τῇ} ἘΠ γ᾽ τ, 25, 28, ΥἹ]. 

ἘΠ τ 5 ν τὸ; ΙΝ. το. 
ἀρέσκω, ε. ἀοςσυϑ., ΙΝ. 111. τό. 
ΗΣΠΙΟΙ͂Ο δ: Βατε; ΠΥ το; ΤΠ. Υἱῖ!,. 3. 
τπΞ δὲ ἸΗΒῊ Ὑ 11. ἵν. ὕ. 
- εὐ ρδαίϊο, ΙΔ΄. νἱ. 15. 

αἰἰταοζίοη οὗ τεϊδεϊνε, 11. 1. το. 
ΔΌΡΈΓΥ, 1. 1. 3. 

ςοπιρδτγαίίνε, οοπβίγ. οὗ, 1. 1. 2. 

γάρ, Ἰοτοῦ ΟΕ, 11.2.9 5.1 ΤᾺ ΠΕ: 
2.21, Ὑ1. 38: ΠῚ ν τὸ; Ἐν. 
ἶν. 14. 

γε, Εἰ ΡΒ αϑιβίηρ [ες βεπίεηςθ, 1Π1|. 
ΥἹ]. 5. 

γοῦν, 11.1.1. 

ἢπι. ΘΕΠΙΟ, 11 Σὲ 
ὙΠΟ ΣΤ 

- 4. δεῖ, 111. 111. το. 
- 4. ἐπί, 1. 1. 13. 
- σττπουῦΐ ρτερ. οὗ αἰαέες, 1. 11. 61. 
ἄαγ, αἰνϊβίοη οὗ ατεεκ, 1. 1. το. 
ἀεῆπηιοη, ϑοοζγαίϊο, 1. 1. τό. 
δεῖ, ες. ἀδίινε, 111. 111. 10. 
δηῖ ἘΞ τι. 24:51... 55. 50,5} 1 ΤΕΣ, 

γ 11, Ὑ1} 2: 
δηλόω, ᾿ηίταπϑίεῖνο, 1. 11. 32. 
διατελῶ, ἢ. ὙἹ Δ: ΠῚ Τ ἃ: 
διώκω, 11. 1. 32. 
ὉΠ51:; Ἱ. τί, 1... 17 ἼΠ 18. 

ΤΠ αι» ἘΠΕ 

εἰ, ἱπίεστοσαδίϊνε, 1. 1. 8, νἱϊ. 1; ΠῚ. 
ψΙ]. 2. 

--- ς. θαυμάζω, 1. ἴ. 12; 1|. 1.0; 
ἘΠ 8: 

εἶτα, εχρτεββίπρ ετηοίίοπ, 1. 1ΐ. 26, 
Ὑν ΤΙ; ΠῚ Ὑ7 ν᾽ ἫΝ 

ἐκεῖνος, οὗἩὨ {ῃε Ἰορίοδ!ν τεπιοΐς, ΠῚ. 
ψΙ. 8. 

ἐπί, ἴπ σοσωροϑβ., 1. ἱ. 9. 
- ες. ρεη., 111. 11. 2. 
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ΤΑΘΕΧ ΤῸ ΤῊ ΟΖ: 

ἐπί, ε. ἄαϊ. εἐχργεββϑὶπρ στουπαᾶ οὗ 
αοθη; ἅς. 1. 13. 11: 25, 61, ἂν: Ἃ; 
ΜΙ. 14... ἢ. ἃ 9. ΤΠ. σἰν ὴχ 
Ἄν ἦν (Ὁ 

“ἴῃ {Π6 ρονγεσ οἵ, 11. νἱ. 36. 
ἐπιδείκνυμι, 11. 1. 21. 
-- «- ἰπῆπ. οΥ̓ ρΡασί., 11. 111. 17. 
ἐπιμελεῖσθαι, σοηβίΓ. οὗ, ΤΥ. νἱ]. 1. 

ἤ, οἵ Ρῥγείεγγεά αἰζεγηδίϊνε, 1. 1. 15. 
ἢ, ε. ϑαρετϊδίϊνα, 1. ἰν. 6. 
ἤδη, ΤΠ. ν. τ. 

σεηϊίΐνε, ς. γεῦθ5 οὗ νγοπάοηηρ, εἴο., 
τὰς Τὰς ταῦλὴν, τὶ 1 δὲν Δ 11 
3 ΤΠ Ὁ τὸ, τ ν ν. 11: 
26. 

ὍΕΡΥΙῖΘδ; 1. χἹ. 26, ὕο;» ΤἹ, τ, 20. 
ΟΠ ΟΕ δ. 1 ν..5.; ΠῚ' Ὑ:5- 
οἵ ἀφῆπιζίοη, 11. νἱ. 28. 
οὗ Ροββεββίοῃ οὐ δίηεβϑβ, Π1|. ἵν. 6, 
ΧΙ. 6 

Ἰτηρεσίεοί, Ἠἰβέοσίοδὶ, 1. 1. 18; ΙΝ, 
ψ111. 7 

- σῇ βου ἄν 1η ἀροάοβίβ, 1. 11. 28, 
ἘΠῚ αν Χγδ, 

-- ἱποοιηρίείε, 1. 11. τό, 64, 111. 4; 
ἘΠΕ κ᾿ ὅς 

-- ΒβαδιπΑῖ, 1. 1]. 61. 
ἱπαϊοαδίίΐνα, ἴῃ ογαΐ. οὗῖ,, 1. 1. 2. 
᾿πάποίίοη, ϑοοταΐῖο, 1. 1. τό. 
᾿πῆπηῖεϊνε ἴῃ ογαί. οὗ. ἴῃ τοὶ. οἴδτιβοϑ, 

15}1.}8: 
ἸΤΟΠΥ, ϑοογαδίϊο, 1, 11. 526, 

Κα 1:8. ΤΟΤΕ το δι 
καὶ ταῦτα, 1. 'γ. 8; Τ. 111. τ; 

ΜΠ 2: 
κατά, «. ἀςοι5., 1. 

ὙΠ: 

ν. 10, 11. 

λανθάνω, 11. 111. τα; 
λέγω, 1 4αϊξ, 1. ἱ. το. 
λειτουργία, 11. ἴν. 6 ; ΤΥ. ἵν. 2. 

1]. ν. 24. 

μά, οἵ δέρεγαϊ περαίϊοη, 1. ἵν. 9 ; 
ΤΠ ἰν; 4. 

μάλα, Ῥοβίξϊοῃ οὗ, 1. 11. 46. 

66 

τηδϊοϑβίβ, 1. 11. 22. 
μέν, ἰοῦ δέ; ἘΞ 1. τον 4: ἢ. 

γ, ν].. 5.5) 1. τἰς, τ: 
- αἤεοιίπρ ἡ ΒΟ]6 οἴδπβε, 1. ἵν. 6. 
μὲν οὖν, 1. 11. 4. 
μέντοι, ςοττεῖ. 

ὙΠ. τ: 
μή, ν- οὗ, 1. 1 8; Τὴ τ Υ ἵν᾿ τὸ, 

νἱ. 8 

ΌΓ μὲν; 11: τ2; 

-- ὅτι Το]]ονγεᾶ ΒΥ ἀλλ᾽ οὐδ᾽, 1. νἱ.11. 
μή ΞΞ 1ἴ. 58. 118 0. 

᾿ -ππ ἴῃ ηπεβέοηβ, Γ. 11. 12. 
μηδέ, Ἴ. 11. 28: 

ναί, οἵ σεπεγαί αἰαττηδίίοη, 11. 11. 11, 
γ]Ϊ. 14- 

νὴ Δί᾽, ΤΙ. νἱΐ. 4. 
πααΐεγ, ρσεάϊοδίθ ἴηπ ἀδῆπιίοηβ, 1. 

1, τ. 5, Μ1 3 81. Δπ - 
νομοθέτης, Ἷ. 1ϊ. 21. 

ΟὈ]εςί, ΙΔϊοτηδίϊς ἀουθ]ς, 1. 11. 13, 
111. τ, ἦν. 12, ἘΒι.. 81 ἢ. 5,518; 
11]. υἱ. τὸ ἢ: τε ἐν .1 1. 
τὰ. 8, Ὁ: 

οἶδας, ΤΥ. νἱ. 6. 
οἱ μέν, -- {πε6γ, 11. 1. 14- 
ορίδίϊνε, ἰξεγαίϊνε, 1. 11. 57, Μϊ, 4; 

ΤΙ Ὶ, το ΎΠ1. 8: 
-- 445] οταῖ. οὈ]αα, 1. ᾿ν. 19. 
ὅπως, οοπδίγ. οὗ, 1. 11. 55.; 11, 1, 6, 

10; 111. Ὁ» ὅν. 2) 2. 
οτϑίϊο Οὔ] πα, 1. 1. 2, 8. 
οὐ -Ξ- ποππα, 111. νἱῖ. 7 
οὐδέν γε μᾶλλον, 111. ἴκ. 4, χίϊ. 1. 
οὐκ ἄν, «ς. φθάνοις, 11. 111. ττ. 
οὗτος, οἵ ἸορΊο4}1Υ πϑαᾶτεσ οδ]βοί, ΙΝ. 

111. το. 
οὐχ ὅτι, ς. ἀλλά, 11. ἰχ. 8. 

παρά, Ἰ. ἵν. τὰ; ΤΙ Τα 
- ς. Ραϑβῖνε, 1. νἱ. 14. 
Ρατίϊο ρ] 65, οἱ οἰτουπηξέδηθα ΟΣ οοη- 

αἰίοπ, 1. 1.4, 5,9, 12, τό, Ἰϊ. 
3, 9, 1, 7. 

- ς. ἄν εχρτεββίησ φοπάϊείοι, Ι, ἵν. 
14; Εχργεβϑίηρ Ῥοββι δ ν, 11. 
Υἱ. 38. 



ΑΕ Χ, Ζ0 ΖΖ͵ΙΕ ΔΟΖΕΦ. 

Ῥαγίϊο 165, ργβάϊοαίίνε, 1. 1. 11, 1]. 
τὴς ΠῚ ν οἷν. 1. 3. 

- --- συ. ᾿πβηϊξῖνε, 11. Π1. 17. 
- δογῖϑί, εχργεβϑίηρ 274,6 α 1771 δοῖ, 

περ τειν Ἐ7ΤΕῚ 0, Ὑἱ1. 12: 
ἘΠῚ νἱῖ ἡ. 

πέπεισμαι, 111. ν]]]. 1. 
Ρεγξεςξ, Ἔχρτεββίπρ' ᾿τητηθάϊδου, 1. 11. 

21. 
περί, ἴῃ σοταροξ., 11. υἱῖ. 3. 
ῬΙαΓΑΙ, ς. πεαξ. Ξυθ]θοΐ, 11. ἰν. 7. 
- αἴξγ ἱπαβῆπίία 5ἰπρτιίασ, 11. νἱ. 

,.9; ἘΠῚ τὴ, 12. 
ποτέ, ε. φαεβείοηβ, 1. 1. 1. 
που, ἮΠ ἘΠ Ἂν τ ΤῊΣ 
Ρτθροβίοη, δὐαριεα ἕο 1464 οἵ νεῖθ, 

ἜΓΕ νἱ τι, 
πρίαμαι, σοηϑβίγ. οὗ, 11. ν. 3. 
πρό, ἴῃ ΘΟΙΏΡΟΒ., ΤΠ α.5. 
προαιρεῖσθαι, ᾿. βούλεσθαι, 11. 1. 2. 

πρός, ἴῃ σοπιροβ,, 1. ἷ. 7, ἔνι ΕΝ 
-- ὦ. δος. ΞΞ ἴπ σοτηρατίβοη ΜΙ, 1. 

Ἢ 13, ἘΠῚ ΡΠ2. ὍΣ; ἘΝ. Ὑἱῖ]. ἢ: 
Ξ- ἴπ τεϊδίϊοη ἴο, τ τ ΤΗΣ τ 
ἘΠ στὴ. δ. 

τ ξ Ῥαπ. “- ἨΠ ὙΠ 111, το. 
-- ρ [41-. 1η ἀὐστεῖοι ἔο, 1. ἢ, 53. 

ταϊαἰΐνε οἱδιιβεβ, διταησειηεηΐ οὗ, 1. 
11: ἘΖ. 

5ϑοσίῆσεθ, 1. 1. 2. 
50) πποΐῖγε ἀπδι(αέϊνε, 1. 11, 26; 11. 

1: 21: 
- τς ὅπας, Ἰ. 11. 6, 111. 9. 

ταύτῃ, Εὐπε : οἵ τοῦτο, 1. νἱϊ. 2. 
ΤΕΣ Ὶ: ἘΝ 7» 14, Ι. 4. 47. 1. τ; 

ΤΠ Ἔ ἴνε ἘΣ Εν ΣΥ͂Σ 2: 
ἘΠῚ 1. “Ἐς 

τεκμαίρομαι. ἤανοα ΤΕ 
τεκμήριον, 1. 1. 2. 
τοι, 111. ν. το. 
τοιγαροῦν, 1171. ν. 12. 

᾿ Τοιοῦτος, Φ. τοιόσδε, 1. ΥἹῖ. 5. 
τόπος, 11. 1. 20. 
τοσοῦτος, 50 σ»ηαϊ, 1. 111. 5. 

ὑπερορῶ, ς. σεηϊί., 1. 11. 9. 
--- ρι 30ς. 1. π᾿ 4, ἵν: τὸ. 
ὑποκορίζομαι, 11. 1. 26. 
ὕστερον πρότερον, 11]. ν. το. 

φαίνομαι, νἱῖῃ Ῥατέοῖρα οτηϊπίεά, 
ΤΠ τῆ 

χορηγία, 111. ἱν. 3. 
χράομαι, Ἰηΐταπ., ΕΥ̓. νἹ. 5 

ὡς, ε. Ῥατί., Ἐτπ. 10, 20, τ “. 
γἱ. 5: τε τ 3.15: 1]. 5; Ὑἱ. 52- 
Τν. τ, 6; 530. 

ὡς ἄν, ε. φα δ]. Τ. ἵν. 6. 
ὡς τὸ πολύ, 1. 1. το. 
ὡς... εἰπεῖν, 111. ν111. 10. 
ὥσπερ, εἴαυβε ὙΠ, σοπεοίσπεα {Κα 

Ῥτίποῖραὶ, 1. 11. 19,21. 80 ὥστε, 
ἘΠ τὰν αν 

ὥστε, ε. δαἀ]εοίίνεξ, 1. 11]. 6. 



ΓΝΘΕ ΘΙ ΝΑΜΕΘ. 

Ἀουχηθητδβ, 171. ΧΙ. 2. 
Αεβου]αρίιβ, Εἰ ἰεπαρ]ς, 1Π1. χίτ]. 3. 
Αρδιμεσάμοῃ, [1]. 1. 4; ΠΙ. Π. 1, 2. 
ΑἸ σας, Τ᾿ 11: 12, τὸ; 22. 25. 4ο. 
ΑἸρΐδσγαιιβ, Π15 τΘΙΏΡΙΕ, 1ΠῚ χτιτ υ 
Αμαχάρογαϑ, Ι΄. νἱἱ. 6. 
ἈΠΈΡΒΟΗ, 1. νἱ. 1. 
Απεϊιβίμεηθβ, 11. νυν. α ; 

ΠῚ χι- τὺ-: 
ἈΡο]]οάοσιβ, ΠῚ]. χι. 17. 
Ατομβάδπηβ, 11. ἰχ. 
Ατεορϑρτιβ, βεπαίε οἵ, 111. ν. 20. 
Ατ᾽βίδσγομιβ, 11. νἱ]. 
Ατιβέρραβ, 11. 1; 111. νἱῖ]. 
Ατσ᾽βιοάθσημβ, 1. ἰν. 
᾿Αϑραβία, 11. νἱ. 36. 
Αἰμεηίδηβ, ΠΙ. ν. 4, 12, 15. 
ΑἸΠΒεπ5, 1Π]|. νὶ. 14. 
Ατᾶςα, 1Π1. ν. 25- 

Ἱππ τ. 

Βοεοίϊα, 11]. ν. 4. 
Βοεοίίδη5, 11]. ν. 2, 14. 

(Αγ μαρὶπίδηβ, 11. 1. 1ο. 
ΕἾ Ρθδς, { α|..48; ΠῚ χὶ. τὴ: 
Οξεοτορϑ, 1Π|. ν. το. 
(εσβϑτοο, 11]. νἱΐϊ. 3. 
Οδεσεογδίαβ, 1. 11. 48; 1Π1.111.1,15. 
ΟΒδεέρβοῃ, 1. 11. 48 ; 11. 111. 1,15. 
ΟΒδιῖο]α5, 1. 11. 21 ἢ. 
ΟΒδιιᾶσϑ, 11]. νἱ. τ; 
ἴτε, ὅ- 111: γὲ 
ΕἸτἴο. ΤΙΠ. χ. 6. 
τίς, Το τι: 12ώ..10..2}}. 20, 31. 
Οτίο, 1 τι. 5. 1 ΠΠ| 8. 11 ἰχοτ: 
Οπίορα]υ5, 1. 111. 8; 11. νἱ. 
Οντεῦυβ, 11. νι]. 6. 

ΠῚ νἱἱ Ὑξ 

Ῥδεάδὶιβ, ΙΝ. 11. 33. 
Τ ε116, ΙΝ. νι]. 2. 
ΤΠ ] πη, 111. ν. 4. 
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θεῖος, 111. Π, 12; Τν νει. 2. 
ΤεΙΡΗΪ, ἱπβοτίρεϊομ αἱ, ΙΔ΄. 11. 24; 

ΤΈΒΡΟΠΒ6 φίνεη αἱ, Γ΄. 1], 16. 
Τεπηθα45, 11. νἱ]. 6. 
ΤΙοάοτιβ, 11. χ. 1. 
Τυϊοηγβοάοχι, 111. 1. 1. 

Ἐργρί, 1. ἰν. 17. 
ἘΡΙοΒάσπλιβ, 11. 1. 20. 
ἘΡίΊρεηαβ, 1Π1. χίϊ. 1ἱ.ὅ 
Ἐταβίπιά65, 1. 1. 18. 
Ἐτεοβίμοθαβ, 111. ν. 10, 
ἘΠ ογαβ, 11. νἱ]. 1. 
Ἐπίμγάσπητιβ, 1. 11,27: ΓΝ] 11. 1-40; 

ΤΝ. νοῦ ΤΣ: 

ΟἸαῦοου, ΠΠ͵ῚΡ να, ΤΠ ντ τ. 

Ἡδετδο]άδο, 111. ν. το. 
Ἡδετουῦϊο5; 11{.|..21- 
Ηετηορεηαβ, 1. 11. 48; 

ΙΝ. νι. 4. 
Ἡβιοῦ, Τ. 11, 6; 1 115. 111. 20] 
Ηἱρρί45, ΙΝ. ἰν. 5. 
ΗΙρροοταίεβ, 111. ν. 4. 
Ηόοιηεὺσ, 1. ἴν. 33 1. 11. 58; 1ΠΠ᾿ νυ]. 11; 

171... 2: ΤΠ τ ὐτλ ΥΝΕ τ 
το; ΤῊ τὸ 

{Ὁ 5 ΠΕ: 

1,Δοεαἀδειηοπίδηβ, 111. ν. 15; Π1. ν. 
τό; ΠῚ. τσ. 2: ΠΥ ΤΕ, 

ΤιἌτάρτοοὶεβ, 11. 11. 1. 
Ι,Ραάεα, 111. ν. 4. 
ΤΑΡυδη5, 11. 1. το. 
Τλσπας, Ε- 1 δι. 
Τγοῦτσραβ, ΙΝ΄. ἵν. 15. 
1, γαΐδη5, 11. 1. το. 

Μεαεοιίβδης, 11. 1. 10. 
Μερασίδηβ, 11. νἱῖϊ. 6. 
Με]δπῖρριάεβ, 1. ἵν. 3. 
Μεϊείαβ, ΓΝ. ἰν. 4; ΙΝ΄ νἱῖ]. 4. 



ΤΑΜΔΕΧ ΟΣ ΜΝΜΑ,242.. 

Μεηο, 11]. υἱ]. 6. 
Μγβίδῃβ, Π]Ι. ν. 26. 

Ναιυκίογάεβ, 11. νἱ]. 6. 
ἸΜιοίας, {{πτ ν᾿ 2. 
ΝΙΘοΙηδο 465, 111, ἰν. 1. 

ΟἸγτηρία, 111. χἱϊ!. 5. 

Ῥαϊατηβάες, Δ΄ 11. 33. 
Ῥαιυτῃδβίαβ, 111. χ. τ. 
Ῥε]οροππεβίδῃβ, 111. ν. 4; 10, 11. 
ΒΕ ειοῖες, (1) 1.11 10; ΤΠ. νυἱ. 12: 

ἘΠ στ» (2) 11] νυ. 1. 
Ἐδτπιστθ, ἘΠ τ τὸ; Π|| νΓ11. 
Ῥῃδεάοπάδ, 1. 11. 48. 
ῬΆτυρΊδη5, 1Π. 1. 1ο. 
Ῥιβιάϊδηβ, 111. ν. 26. 
Ρἰβείας, 111. χ. 9. 
Ρ]δίο, 11]. νἱ. 1. 
Ῥοϊγοϊείτις, 1. ἱν. 3. 
Ῥτούταβίοσ, ΠῚ 1. 14. 
Ῥτοάϊςτϑ, 11. 1. 21. 
ῬΥΕΒΙΩΣ ΤΙ 111. 1. 

Θοῖτο, Γ 1, τά. 
50Υ114, 11. νἱ. 21. 
ΠΟΥ ΓΗ Άτι5 1 171: τὸ; Π1: 1χ- 2. 
τἰτητητας, Ἦν 11. 29. {Π1’ χί. τῇ. 
ΘΙ Ηϊς, 1. 1. 12. 
ΘΙΓΘη5, 11. νἱ. 11,31. 
ΕΘΟΙαΙδ5; 1. Ὁ. 15: Ἐ 

12: τ΄ 
ΠΣ ΒΡ 21 

ὙἼΒΕΡδπηβ, 1Π|. νυν. 2. 
ὙΒειηπίοσίεσ, 11, υἱἹ. 12; ΤΠ, νἱ. 2; 

ΤΕ Ὲ 
Ὑπεοάοτγι, ΤΥ. 1]. το. 
ὙΠΕΟΡρΏΪ5, 1. 11. 20. 
ΤΒεοβευβ, 111. ν. 10. 
ἜΠγαοίδηϑ, ΗΠ. τχ; 2: 
ΤΉτγαϑυ τ, 1. 1. 18. 
ΤοΙμη4ε5, 111. ν. 4. 

ΕΠ  Ξϑεξ, 1 11. ΓῪΨ  νἱξ ΤῈ: 

Χεπορθοη, 1. 111, 8. 

ΖΟιιΣῖΞ, ΤῸ ἵν. 2. 

ΤῊΕ ἘΝ. 
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Θχζοτὸ 

ῬΕΙΝΤΕΡ ΑΥ ΤΗΕ ΟΙΑΒΕΝΡΟΝ 

, ΒΥ͂ ΗΟΚΑΓΕ ΗΑΕΤΊ, ΡΕΙΝΤΕΕΞ ΤΟ ΤΗΕ 

᾽ 



(ΤἸΙατεπῦση 33 τι55 Φετίρα. 

ΘΟΕΕΕΚ ΟΓἸΑΘΒΙΟΚΒ ΕῸΝ 5ΟΗΟΟΙ5. 

Αὐὔτποεκ. 

ἈΘΒΟΒΨ]Ὲ5 

᾽᾽ 

3) 

3) 

ΑαἸβύορ 81:65 

᾽ 

σορο5. 

Ὄθιποϑύμηθ5 

᾽»᾽ 

ΕΣ 

ἙἘΠΟΥΊΡΙ65. 

3) " 

Ἡοτγοάούαβ 

3) “ 

ἩοτηΘΣ'. 

γνοξκ. 

“4:12 .4),167)171072 

Ολοοῤλογοΐ. 

Ἀπερεθγζαες. 

“Ῥγογμϑέλεσις βοιέγια. 

“ελαγηἴαις 

.Βίγας 

Οἱομάς. 

γορς 

Αηπρλίς. 

Ζαῤιεία.. Ε 

Ογαΐζογις αραϊγιοί Ῥλὶϊ, 
' 61. 1 ΡΣ Ξ Κτε. 1,, 
Οἰνρηέλτας» 1..17. 

ΓΦ ὲ 

σογόσο, Ῥλτῤῥιίς 777. 

“ἀκεςίζς. 

Τεεμόα. 

Τοίορα. 

“Πεγαςίεῖάας Ε 

ἤῤλήρεγτα {τι Τ ατεγῖς.. 

“7εαφα 

δεζδείζο715 

οοῦξ 7Χ 

7“ 1.αὦ 5.-..Δ 11] 

ΠΑ πὸ τὺ ς 

 ΧΣΕΟΧΧΖΨΥ. 

Οάγεσεν 1-.Δ 17 

1. 
ΕἾ Ἄς 

- ΧΠΈΕΧΧΙΥΡ. 

νοὶ. αεε, 
ῬαίμΖῥις 77,226 Ολεν- 

ἘΡιτοκ. 

διάρπνιοϊς., 

3) 

Ῥγιοκατά.. 

Μετ 

7εύτατα 

7εύγατα. 

Ἐ0.5561} 

7Τείτατα. 

᾽7᾽ 

᾽; Ὁ ἰὰ 

Ηδρεσγάςξη. 

Μεῖτυ. 

ἈΑΡΡοίε. 

Μοῦτο. 

2) τ 

Μεπγ. 

37 

| ΑΡΡοίέ ὃς Μαίβεβοῃ 

Ἂ 2») 

ῬΕΙΓΕ. 

35. 64. 

25. 64. 

χ:: 

45. 6. 

25. 64. 

25. 64. 

25. 64. 

15. 6. 

15. 6. 



ΘΑΝΕΕΚ ΟΙἸΑΘΘΙΟΘ ΕΟΝ ΘΟΗΟΟΙ. 

Αὐτηοκ. 

Τιυοΐδη. 

Ιγβῖαϑ. 

ῬΙδαῖο 

᾽᾽ 

Ξ ΞΒΕΗ͂ΡΙ 

ΤΉ ΘοοΥ τι5 

ΣΧ ΘΠΟΡΒΟΣ 

γνοκκ. 

γέγα ϊείογζα 

2τίαῤλΖξηος 

“2οἴορν.. 

ἤζερο 

((οπιρϊείθ) 

Ἅγαχ. 

“4 :1ρ0716 

Ἐμείγα. 

Οεάζῤης (Οἱ ΕΣ 

Οεαζξις 7 γγαγιγτές. 

λει οείείες.. 

7 γαελῖγίας 

χανε, ὅσες. 

Ἔαοεν «δε δεί:ο7:5 

δεἰεεΐϊο)7ιΣ 

“παῤαςῖς 7. 

τ ΖΝ. 

Γγοεαδιίαγ»,ΚΏ ἴο 
“παῤαεῖς 

Ο Υγοῤαεαάζα 1. 

Ουγοῤαεφάϊα 7, Κ΄ 

Τεζίορῖεα 7.--17 

“εηιογαῤῥὝία. 

ας Ογεεξ Κεακδ᾽ 

Ὀχ[ονὸ 

ἈΤ ΤῊ ΟΥΑΑΕΈΝΘΘΝ ΒΕ ΕΣ 

ΑΡΡοῖίεὲ 

ΕΣ ῬΙΤΟΚ. Ῥειςε. 

7εττάτα. τς, 6. 
5161] ᾿ αἷ- 

Θίσοῖς τον “Ὁ 

ἘΠ΄ οοἱἥ 

ΟΔΙΡΡΕΙ] ὃς ΑΡΡοίξ τος. δώ. 
᾿ ς 2". 

Ἢ 15. οἍ΄. 

ἐς: Ὅτι 
» 15. ο(. 

τ: ΤΣ 

" 2: 

- 25. 
Κγμαβίοῃ. . 45. 64. 

ῬΒΙΠΡοίίβ ὃς Γ- 35. 64. 

ῬΒΠΙροίΐβ. 35. 64. 

Μδυβηδ]], 25. 64. 

7ετγατα. 25. 

Μάδῖβμ4]]. 25. 64. 

ΡΒ 1ς, 6. 

ΒΙρρ 25. 

72 “Ὁ 25. 64. 

πάοσῃ:} ὩΣ ΠΛ ν. 

ΜδιβμΔ]]. . [7ρεηεράϊαϊεν.} 

35. 

ΙΟΝΌΟΝ: ἩΕΝΕΥ ἘΚΟΥ͂ΘΕ 

ΟΧΕΟΒΡ ὈΝΙΨΕΆΚΘΙΤῪ ΡΕΕΒ5 ΝΑΚΕΗΟΟΞΕ, ΑΜῈΝ ΟΟΚΝΕΕ, ΕΟ, 



δ ἀτέπδοι (βυέδα. ὃ ἐτίεδ, 
----«- 

ΤΙ αἰ ϑοῆοο-ῬΟΟΚΞ. 

σΚαΑ 3,3,2174Χ.5, ΔΕ Χ7ΟΟΜ 5, δέε. 

ΑΙΙΘπ. ἀμαϊηεογιέα 7αΐΐγια. (οταρτι βίη Αοοίάεποο, πα Εχεγοῖβεβ οἵα 
ΨΕΙΥ Ἐἰεα θυ  πρσβοίει, ὩΣ τῃ8 τε οἵ βεξίπμετ. ΒΥ 7. ΒΑκΚκοΟν ΑΤΤΕΝ, 
Μ.Α. . Τ[ἘΕχίτχὰ ἔἴοδρ. ϑὅνο. 25- 

“4: κων Ζανὸν ἜΤΟΥΣ ΕΥ εἰ βᾶτὴα Αὐΐμοσ. 27}71»ν- 
δευεγεέζ 7 λοτεσαγιαῖϊ. Ε Β [Εχέγα ἔοαρ. ϑνο. 25. 6. 

Α΄ γε 1 αξἐἤ ἙΡΤΩΘ δορί. ΒΥ ἔῃ φατε Αὐυΐποσ. Ζοτγέλ 
ΕαΖΖζο»ι. . 3 [Εχέγὰ ἔσαρ. ὅνο. 25. 64:- 

-- 4 «5εεογαῖ αλῶν φερολέλε ἘΣΡΣ ἜΝ; ἐξ βᾶτηβ Αὐἰπου. 
[Εχεγὰ ἔσαρ. ὅνο. 35. 643. 

[4 Καν ἐο Ε͵γεέ ἀρεῖ «δ εοογαῖ Ζιαΐζε Ε αογοεῖςο Βοοζς: 7207 Τεασλεῦς ογιῖν, 2γῖξσε 55.} 

αἰρεοι. 411 “ηιἰγοαμείζογε ἐο 7 αὐΐγε δ γγέαχ. ΒΥ ΚὟΥ. 8. ΟἸΒ5ΟΝ, Μ.Ά. 
[Εχίγα ἔοδρ. ὃνο. 25. 

Φοσσϑτη. Δοιϊάρ»εα ἤήηέπογα. Ἔν Ὁ. 5. ΙΕΈΒΚΑΜ, Μ.Α. 
[Εχίτα ἔσαρ. ϑὃνο. 15. 64. 

--- 4᾽χοἴζεε Κεάαάεμάα. Ἔγ τε βασηβ Απὺπίμοσ. Ζορεγέλ Εαϊέϊονε. 
[Εχίταὰ ἔοαρ. ϑνο. 25. 63. 

- “ππρίϊεε Καὶ δααϊξγιαα. ΘΈΘΟΝΌ ΘΕΚΙΕΒ. ΒΥ [δε βαπιε Αὐίβοσυ. 
[Εχεέτὰ ἔαρ. ὅνο. 35. 

1,6 6-ὝΤΑτου. ἤἤῆγιίς αγιὦ ἜΡΩΣ ὝΝ 1αΐέγε Εἰκρίας. ΒΥ Η. ΤῈῈ- 
ἌὝΆΚΝΕΕ, Μ.Α. Ν Β παπτ, ἔοδρ. ὅνο. 35. 64. 

[4 Κὰν τς σοξερις: ἸΩΣ “7 αξξεες σαν; 2γεε 45. 641. 

ΤιΘυτῖβ απιᾶ 5μοσί. Α' Παΐίγη Ζείζογταγ, γοτεγιαίρα ογι ““γιαγέτος᾽ φαἸἼΈ2071 
97 ̓᾽ἔγεηιαῖ᾿ς 7 αὐζηε ΤῸ Ἐ σπδῦν: ΒΥ Οβάκιτον Τ. ἘΕΤΗΣ, ῬΗ.Ὁ., αῃὰ ΟΗΑΕΓΕΒ 
ΗΘ, 1. Ὁ). , Ν ε [4ἴο. 255- 

1 ουτὶβ. Α' πκῶ δικεήοναν: ἐ ,ν ὉΠ ΠΝ ΒΥ τι ΔΕΆΙΤΟΝ Ὑ. 1 ΕΥ̓͂ΨΙ5, 
ῬΗ.Ὁ. - . [5π|2]} 4ἴο. 1τ8-- 

τι. 2227γ.1 Ἰταλίης τ» πῇ ἼΣ ΄ τ πε Μ. Α. Ζ7Ἀιγαά ξαϊζέζογε. 
ΓΕ χέγα ἔσαρ. ϑνο. 25. 

ἘτΑΞαν.  χεογεῖσος {η }αὐΐ7ι γοσε (ογιῤοστέζογι. ΨΥ ΊῊ Τπιγοάποίοη, 
ΠΌαα, δηὰ Ῥαββαρεβ οὗ στδααιαδίεά ἀἰβηουν ἴοτ Ττγαηπϑίδεϊοπ ἱπίο [διῖϊη. ΒΥ 
σ. 6. βάμβαυ, Μ.Α., Ῥγοΐεββοσ οὗ Ηυπηδηϊϊν, ΟἸασσον. «δεοογια Εαϊέζοϑι. 

[Εχίταὰ ἔοαρ. ὅνο. 45. 6α΄- 

[4] 



2 σΑΔΈΕΝΦΟΜΝ ΑΚ ..5.5 52.1.18. 

Ξατσουῦ. ξαςν Ζασσαρες 707 7) γαγιίαΐζογε ἐγείο 7, αζγι. ΒΥ 7. Υ. ΘΑΚΟΕΚΧΊΎ, 
Μ.Α. «δευερέψ ΕΞαζέζογι. . Ε Α [Εχίγὰ ἔζαρ. ϑνο. 25. τῇ 

[4Κν ἐο ἑλὲς Εαϊζέζοι ἐς ῬΉΡεσλεν Ξ ΠΕ Ζεαελεῦς ογιῖν, φγίσε 55.} 

-- -.- ΑΓ6ὶ λαΐήη 2 γοσς ἢ γίηιεγ. Ἔγ [86 βαῦηθ Αὐίθοσ. 
[Εχίγα ἔσαρ. ϑνο. 25. ὁ. 

Ἐπ «ηαἃ Οοοκβοι. Τὴ ῬΙΠΟΙΡΙε5 οὗ ϑοιπᾶ δηά 1πῆρχϊοπ, 45 
1Π]υπεγαῖθᾷ ἴῃ ἴπ6 Οτεεῖκ ἀπά Τιδιῖη Τιαηριασεβ. ΒΥ 7. Ε. Κινο, Μ.Α., δπά 
ΓΟἨἩΚΙΒΤΟΡΗΕΚ ΟΟΟΚΞΟΝ, Μ.Α. [ϑνο΄ τϑὃ5. 

ῬΔΡΊΠΟΣ. 44 77αγιπαΐ οΥ (ογ»ιῤαγαΐζοε ἢ λέοίοσν. Ἔν Τ. 1,. ΡΑΆΡΙΠΙΟΝ. 
Μ.Α. Τ7Ἀλϊγά ξαάζέϊογι. [τόν ὅνο. ὅς. 

Ζ4.771Δ] 6Ο21.4.5.5270.5 ΣῸΚ 50,700. 

σβαξασ. 701ὲ (οργιηεογιίαγχες (ἴου ϑςῇοο]5). ὙΠ Νοίεβ ἀπά Μδϑρϑ5. 
ΒΥ ΟΗΑΕΙΕΒ ΕΙ. ΜΌΒΕκαΥυ, Μ.Α. 

Τάς σαξίς αγ. «σεεοηαῖ Εαζέζοκπ. . Ε , [Εχεγα ἔσαρ. ϑὃνο. 4-. 64. 

Τῆς Οσαϊίῖς Ηαγ. ἜἜΟοΟΚΞΙ, 1. . Σ ς ξ . [Ἐχέγὰ ἔρδρ. ϑὅνο. 25. 
7 λε Οαζς 7αγ. Βοοῖκς Π1-Υ.. - : ᾿ τ [75 ἐᾶλε ἢ γεος. 

Τάε Οτυξέ Τα». «δεοσογαῖ Εαϊέζογι. Ἧ ᾿ - [Εχίτα ἔζαρ. ϑνο. 35. 6. 

Ζλε Ουϊὲ αγ. Βοοκ 1. . : : 5 Ξ εος [Ἐχιῖγὰ ἔσδρ. ϑνο. 2-. 

ΟαῦαΣ Ψοσομαθιβῖ Οαγηιία «δεϊεεία, ϑεουπηάπμπη ταοορη]οποῖη 
ΕΟΒΙΝΒΘΟΝ ΕἼ 115, Δ.Μ.. : Φ 5 Ξ : [Εχίγα ἔοαρ. ϑνο. 35. δά. 

Οἴοθσο. «δελεείζογι ογ 7γε1εγ65 171 ἀγα] 7) 6πεγέῤίζος Σασεαρες. ΝΙΝ Νοίεβ. 
Βν ἤενευ ΜΆ ΟΡ, Μ.. [1 τῆγεε ΡῬαγίβ.. 7 12γα ξαζέζοε. 

[Εχέγὰ ἔαρ. ϑὅνο. 45. δα. 

Ῥαυ 1. αμεοραάοέες )γοηεὲ Ογεσζαγε αγιαῖ Καὶ ογγζαγε “7 δέο»». . [ἀγγ, τς. 6. 

Ῥατὶ 11. ορτέγις αϑιαῖ 7) γεαρις; Βεαιτέϊες 9 ΝΜαΐπγε.. : τῶν τοῦδ: 

Ῥατὶ 111. κ᾿ ογρε᾿ς ᾿᾿ πεῖς ἡ ἀε» Ῥχγουΐγιςες. - ες - Β εν τς 6 

---- 72ὲ «εριεείμίε. ἉΝΊΏ Ἰπίγοδιιοίΐοπ δπᾷ Νοίεϑ. ΒΥ ΓΈΕΟΝΑΚᾺΡ 
Ηύυχηεν, Β.Α. 7 οι ογ' ἔευο αγές. : Ε : .- [Ἐχιίγὰ ἔρδρ. ὅνο. 2-. 

-- 2 γο ΟἸμοριέϊο. ΨΥΊΓΗ Τπιτοδαοίίοι ἀπᾷ Νοίδβ. Βγ ὟΥ. ΚΑΜβαᾶὺ, 
Μ.Α. Ἑάϊιεὰ ᾿ν α. 6. άμβαυ, Μ.Α. «δεεοριαῖ Ξαϊέζορι. [Εὶ χῖτα ἔοδρ. ϑνο. 3-. 6. 

---- «εδεεί Ογαΐζογες (ἴου ϑ.ῃοοβ). 2,2 Κγεγγόηὶς Αεἴζο γίφια. 2026 
7ρεῤεγίο (γι. ξογεῤεῖδ. ,γο ἄγολία. Ῥλεζῥέεα 7.Χ. ΜΙ ΙἹπιτοάποξίοη ἀπά 
Νοῖεξ. Βυ 1. Ἀ. Κινο, Μ... «δεοοραῖ Ξαζέϊογ. . [Ἑχίγα ἔσαρ. ϑνο. 25. 6. 

--- τ Ο. Οαεεζίζεγε Ζ)᾽οϊηγαΐίο ἀπ ,ηε Ο. Ἰεγγεφε Αεἴΐο γζγτα. 
ὙΠ Ἱπιτοάποτίοῃ ἀπά Νοῖεβ. ΒΥ 1. ΚΕ. Κινο, Μ.Α. [Εχεγα ἔαρ. ϑνο., 15. 6. 

---- ο2εδελές αἀραϊγςοέ (αἰηἼγα. ΜΥτίὰ Τηϊτοάποξίοη απᾶ Νοίες. ΒΥ 
Ἑ. Α. ὕροοττ Μ.Α. 751 ογιε ογ' ἔτυο Ραγίς. - .- [Ἐχιτγτὰ ἔοδρ. ϑνο. 2-. δώ. 

---- “λέμήῥιε Ογαΐζοιο. ΠΕ πδιθεες εἴς: ἜΧΩ: Κ. Κινο, ΜιΑ. 
«δεεογα Εαϊέϊον.. Η : [ϑνο. τος. δ΄. 

5 7 

ἄν 



ΖΑΤΙΔ 5ΟΖΟΟ7-8 00.1.5. Φ 

Οἴοεοτο. «δείδείες Πείΐεγς (ἴοτ ϑοῆοοϊθ. ΨΥ Νοῖεθ. ΒΥ Ὁ. Ἐ. 
ῬΕΙΠΓΗΑΚΡ, Μ.Α., δπὰ Ε. ΒΕ. Βεκνάερ, Μ.Ὰ. «δ ερραῖ Ξαξζζοι. 

ΓΕ χέγα ἔσαρ. ὅνο. -. 

--- οδεδσεέ 7117. ΜΈ ἘπρΊ5ἢ Τηϊγοαποξοηβ. Νοίεβ, ἀπά ἂρ- 
“ Ρεμάϊςε5. ΒΥ Αυβεετ ατβθον, Μ.Α. ζΖάξγαά Ἐαξέζορ. Ξ 5 ἴϑνο. τ8ς. 

--- «ϑεσεΐ Ζείέεγε. ἸΤεχί. ΒΥ {δ ϑατηα Ἑαϊίοσ. «δζεογαῖ 2 ἀϊέζοε. 
[Εχίγαᾳ ἔσαρ. ϑὃνο. 4-. 

Οοσπϑιῖτι Ναροσ. ἢ Νοῖεβ. ΒΥ ΟΘΟΑΕ Ββοννιχο, Μ.Ά. 
ΤΑάϊγά ΕΞαάξέξοκε. Ἐκνιβεά ὃν Ὗ. ΒΕ. Ινσε, Μ.Α... - ΓΕκχέγα ἔοβρ. ϑὅνο. 3-. 

Ἔζροτβδοο. ἢ 4. (ὐοτηπηεπίασυ. Δοϊστηα 1. 7124 Οαδε, (αργητε)ε. 
«δδεκέίαγε, ἀπὰ Εῤοάες. ΒΥ ἙΡΑΕΡ Ὁ. Υ͵σκηαμ, Μ.Ά., Ηεδὰ Μαξίεσ οὗ 
γε πρίοη (ο]]ερσε. δίετυ Εαξέζονε. 75 οηὲ ον ἔτυο Ραγές. [Ἐχῖγα ἔσαρ. ϑὃνο. ὅς. 

---- ιϑεδείσα Οὐδ. ΜΝ Νοῖος ἔογ {6 ὑϑὲ οὗ α ΕἸΠ Εοχπ. Βγ 
ἘΕ,. Ο. ίοκηαμ, Μ.Α. 725 οη8 ογ' ἔτυο ῥαγές.. 5 . [Εχίγα ἔοδρ. ϑὃνο. 2-. 

ὥπνοιδι. «777 ϑαΐϊγες. Ἑάιεά, ψὩἢ Ιηἰτοάποξίοη, Νοίεϑβ, εἴς., ὃν 
σ. Η. Ῥεαάξβξον, Μ.Α., δαπά Η. Α. ὅτπονο, Μ.Α. Ξ [Ὁτονγῃ ὅνο. ὅς. 

ὃν σεδαγαΐεῖν, Τεχέ ρα 7αἐγοάπμεέέονι, 35.; Διοΐές, 35. δά. 

Τὴ. «δεϊρείζογες (ἴοι ΞΈΒΘΘΙΕΣ 1 Νοΐεβ δπᾶ Νἴαρβ. Βγυ Η. 11Ὲ- 
ὝΆΈνεα, Μ.Α. . . το ΟΣ ΕΣ: 

ῬαγΕ]. 71ε Ὁαπαϊζρηε Π᾽εαςέεν. . Ε : Σ: . [ἀζηεζ, τς. δ. 
Ῥατε 11. “Παριριεέδαϊ᾽ς (αγρεῤαξοηε ἔρ χάξεν 3 Ε Ξ Ἐς ας ΕΝ 

Ῥασγὲ ΠῚ. 7.ε ἴαεεαογιξαγε 7αγ. - Ξ 5 ΦΡΥΝ 95.0.7} Ὁ ΤΩ. 

-- ϑοοξ δὶ ΜΝ Τηϊτοάαπεοίξίοη, Ἡϊεξοτῖοαὶ Ἐχητοϊοαεῖου, απ Νοίεϑ. 
ΒΥ]. Ε. ϑεεέεεεευ, Μ.Α. «δεεοραῖ Εαξέξονε.. - . [|8νο. ὅς. 

“Βοος Κ--ΚλῚ 1 ἍΜ Τηϊτοάαοίίοη δᾶ Νοϊες ΒΥ "Ἔ: ̓  ν Ο νιν κι ΒΒ 
Β.Α. «δεεογιαῖ ἐν ήίω ἀὐώρων ἫΝ ῬΧΊΣ Ἐν ββασοῦ, Μ.Α. 72 ογιδ δῦ ΞΟ 
σῆς Ὁ δ [Εχέγὰ ἔοδρ. ϑνο. 5-. 

-- δοοῖξ ΥΚ. ΒΥ ὅπ ΒΆ͵Ω 6 ΣΈ Ν : - : [75 ἐλ 3γεςς. 

-- δοοῖς ΧΑ] -ΧΧΠ ὙΥῈᾺ Τηϊτοάποίίοη, Νοίες δπᾷ Μαρς. 
ΒΥ Μ.οΎ. Τάτηαμ, Μ.Α. «δεγοραῖ Εαξέέογν. 7: ογδ ογ ἔτυο Ραγές. 

[Εχιγὰ ἔοδρ. ὅνο. --. 

-- δοοξ ΧΧΊ. ΒΥ ἴδε βαπιε Ἑάδϊίοσ.. : : [2 π: ἐλε 0 γέ-ς. 

--- Βοοξ ΧΑΖῺ7]. οὐ τιποθαξείσις Νοίεβ δαπά Μαρβ. ΒΥ τῆς 
54π|6 Εάϊῖοσ.. . Ξ [Εχίγὰ ἔοδρ. ϑνο. 25. 6ζ. 

Ονἱᾶ. «δείδείζογις (ἔοτ ἴῃ 6 πξε οἵ ϑοβοοϊϑ)ὴ. ὙΠ Ιαϊτοἀποίίοπς ἀπά 
Νοῖεξ, δπὰ δπ ΠῚ τ Ομ {πῸ6 οπιδη (αϊεπᾶασ. Βν Ὑ. αμβαυ, Μ.Ά. 
Ἑαϊεεὰ ἐμῶν: Ο. λμβαυ, ΜᾺ. ζΖαῖγά Εαϊέέορι. . [Εχιτα ἔζδρ. ὅνο. 55. 64. 

ΤῈ Τεχί πευβεβά, ἢ δὴ Ἰπίγοάποίΐζίζου ἀπά 
Νοῖεξ. ἘΣ 5' σ. πππεος Β.Α. Ξ Ά Ε [Εχίγα ἔσαρ. ϑνο. 3ς. δαί. 

Ῥεσβῖτιβ. 7714 οδαίϊγες. ΜΥΊΗ Τταπβιαἰΐοη ἀπᾷ (οπιπηθπίατυ ΒΥ 
1. Οοκινοότον, Μ.Α., εἀϊτεὰ ὃν Η. Ν ΕΤΤΙΕΞΗΙΡ, Μ.Α. «δεερηα Εαϊέξοτι. 

ἴϑνο. 7γς. 64. 
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Ῥιαδτιῖτιβ. Οαῤίϊοϊ. ΜΥΊ Τηϊγοαποίίοπ ἀπα Νοίεβ. ΒΥ ΑὟΥ͂. Μ. ΓΙΝΌΒΑΥ, 
Μ.Α. 27 »ποριδ ο»γ ἔτυο Ῥαγέδ. . Ξ 3 [Εχέγα ἔσαρ. ϑνο. 25. δα. 

7 γηιτεγιγηές, ἍΜ Νοίῖεβ ποὺ ἌΜΕ τς ([πἰεπάβα ἔοσ 
τε Ηΐρμεῦ Εογπὶβ οὗ χων ἐότας" Ἐν εὐ Ἑ. ΕΈΕΕμαΝν, Μ.Α., δπὰ Α. 
ϑίόμαν, Μ.Α. Ρ ὕ [Εχιίγᾷ ἴραΡ. ϑνο. 35. 

ῬΙπγ. «δεϊρείεα 7, εἰ1675 ΤῈ ΘΟΒοοΪθὴ. ὙΠ Νοίεβ. ΒΥ Ὁ. Ἐ. 
παῦε μορὸ ΜΆ 8 ΤΉ ἜΣ. ἘΒΕΝΆΒΗ; Μ.Α. ΜΔνεὺ ξαϊξίοθ. 7.1 οὔ" δ Οὗ 
Ζευο Ραγίς. . : ᾿ [Εχίγὰ ἔσαρ. ϑνο. 35. 

ΘΘΙΙτιπῦ. είηι Οαἐτίἠγαν 7 ἀπά ΕΥΥΠΑ ΟῚ 1 Ιπίτοάπο- 
τίοη απὰ Νοῖε, ὃν ὟΝ. Υ. Ὁάρεβ, Μ.Α. Ξ - [Εχέγαᾳ ἔσαρ. ϑνο. 45. δα.. 

τδοϊϊτια. 714 ““γιγιαῖίς. Βοοκβ 1-ἰν. Ἑαιεά, τι Τηἰγοάποίίοη απὰ 
Νίοῖεϑ ἔοσ ἴῃς τε οὗ ϑοῆοοὶς ἀπά Τυπῖου ϑιυαβηΐς, ν Η. Ευκνεαῦχ, ΜΑ. 

[Εχιγὰ ἔοαρ. ὅνο. 55. 

-- ζ7Ζῖε Ἧμπρημαΐζσ. ΒοΟΚΊ. ΒΥ [86 βαπης Ἑάδϊίογ. 
[Εχίγα ἔσαρ. ὅνο. ζζγεῴ, 25. 

Τοτοποα. τίς ὙΠ Νοῖεβ ἀπα ἸΑΒΟΘΆΡΗ͂ΝΝΣ: ΒΥ Α. ΒΘΙΟΜΑΝ, 
Μ.Α. - Ξ [Εχεγὰ ἔσαρ. ϑνο. 35. 

-- “4πώάγία. ᾿ πὰ Νοτες ἐπεὶ Ἰριτοδυοιίοιν, ΒΥ Ὁ. Ε. ΕΒΕΕΜΑΝ, 
Μ.Α.. απὰ Α. ϑιίόμαν, Μ.Α.. : : [Εχίγα ἔσαρ. ϑνο. 35. 

---- δρηαι Νὴ Κα Νοίεβ. δπᾶ τηιτοδυσήοης. ΒΥ Α. 5.ΟΜΑΝ, 
Μ.Α : Ξ Ξ [Εχίγα ἔσαρ. ϑὅνο. 35. 

Τ1ΌΌΙΙτιΞ ἀπὰ ἘΠ δ. Ρε ἘΣ ἢ Ἐαιεά, ἢ Τηϊτοάποίίοη ἀπά 
Νοίες, ν 6. 6. άμβαυ, Μ.Α. 7κπὺι ογ' ἔτυο Ῥαγές. [Εχίγα ἔσδρ. ϑὅνο. ὅς. 

σνισσὶι. ΜΠ Τηϊτοάποίίοη αἀπμα Νοίεβ, ὈὉΥ Τ.ὔ 1,.. ῬΑΡΙΤΟΝ, Μ.ΧΑ. 
Ιη Το Ψοϊυπιεβ. . - 2 [Ὁσόννη ϑὅνο. τος. 6α.; Τεχὲ βερδγδίεϊν, 45. 6. 

--- - »ηεοίίες. ΜΥΊ Τηϊτοάποίίοπ δπᾶ Νοίεβ, γ Ο. 5. ΪΕΚΕΑΜ, Μ.Α. 
7 ογις ον" ἔτυο Ῥαγίς. [Εχίγα ἴοδρ. ϑνο. 25. 6. 

- Οσεογρίτσ. ΒΥ [Π6 βατηβ Ἑαϊζοσ. ᾿ Ξ [71 ἐλ 2 γέ55, 

--- “εροῖα 7. ΜΈ Ιπἰτοάποίξίοη ἀπά Νοίδβ, Ὀῃ {πῸ βάτὴβ ΕΔ ἴοτσ. 
[Εχίγὰ ἴοαρ. ὅνο. Ζγιζ, τ5. δ΄. 

-- - Ἁ4τω»:614 7Χ. Ἑάιοᾷ ψι Τηϊγοάποίίΐοη «πᾷ Νοίεβ, ΌΥ Α. Ε. 
Ηλιοη, ΜΚ... ς Ε [Εχίγα ἔαρ. ϑνο. γε, 15. 61. 76πέτυο Ῥαγές, 25. 

Ξισπῦσπ: ΠΕΝΕΚΥ ΒΆΟΥΘΕ, 
ΟΧΕΟΕΡ ὈΝΙΨΕΚΒΙΤῪ ΡΒΕΒ5 ΝΑΚΕΗΟῦΞΕ, ΑΜῈΝ ΟΟΚΝΕΚ. 

(υΐπθπταῇ: 6 ΟΥῈΕΝ 5ΤΕΕΕΤ. 
ΦΘχΐστὺ: ΟΙΆΚΕΝΘΟΝ ΡΕΕΒ55 ΠΕΡΟΒΙΤΟΕΥ, 

ττ6 ΠΙΘΗ ὅ5ΤΕΕΕΤ. 

Α Κεααριρ Καὶ οογε ἄας ὦξογε σῤεγιεαῖ αὐ ἐλε Οαγεγαῖογε Ῥγεος αγελοτίδε, “4 γμό2ι 
(ον ιδγ,, 7207 ἐλ τε 977 γ:ε7εὖεγς 97 ἐπε ζὔμέσεγείέν οΥ Οαγογά. «ολοοζγαςέεγ5 αιαῖ 
οέλεγς, γιοΐ Φεζγιρ' γγιο7γὦδ7,5, σα7: αἶδο τε56 Ζέ ογι οὐξαϊγιζηρ, 26712;12551071. 
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